OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu ograniczonego na:
„zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa
ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV
na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie oraz naprawa i wymiana istniejącego
ogrodzenia ZPW Pomorzany”
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10.
Punkt kontaktowy:
Osoba do kontaktów: Pani Agnieszka Skotnicka
tel. +48 91 44 26 276
E-mail: zwik@zwikszczecin.pl
Faks: +48 91 42 21 258
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zwik.szczecin.pl.

1. Nazwa zamówienia
„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody
Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany”
2. Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów
bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV
na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 9-14 oraz naprawa
i wymiana istniejącego ogrodzenia ww. placówki.
3. Wadium
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert obowiązani są wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN
(dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
1) Wadium może być wnoszone :
a) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego :
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
Nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
SWIFT: PKOPLPW
z dopiskiem „ZPW Pomorzany – rozbudowa systemu dozoru SWIN i CCTV.”
Dla skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu wymagane jest, aby rachunek
Zamawiającego został uznany przed upływem terminu do składania ofert
b) w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną
płatność przez poręczyciela (gwaranta kwoty poręczanej) gwarantowanej na żądanie
zamawiającego, przy czym termin ważności poręczenia lub gwarancji winien być równy
co najmniej okresowi związania ofertą Wykonawcy;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność
przez gwaranta sumy gwarancyjnej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności
gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Wykonawcy;
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem wadium będą
uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem że będzie zawierać następujące
elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca,
którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
f) Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
g) Zapisy w pkt. 1)d) odnoszą się również do poręczeń.
Oryginały gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń bankowych winny
być złożone w kasie Zamawiającego pokój nr 002, czynnej w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
2) Dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wykonawca do swojego wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu winien załączyć:
1) potwierdzenie dokonania przelewu na konto zamawiającego, przy czym nie jest to warunek
wystarczający do skutecznego wniesienia wadium, lub
2) w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, oryginał dokumentu
zabezpieczającego wadium.
3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:
1) upłynie termin związania ofertą,
2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia,
3) zamawiający unieważni postępowanie
4) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który:
1) wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) zostanie wykluczony z postępowania,
3) którego oferta zostanie odrzucona,
5) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku
bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę,
6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
4. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku wykonawców
wspólnie ubiega się o udzielenie zamówieni (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące
wymagania:
1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony
do oferty. Z pełnomocnikiem zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie

postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
b) warunki określone w niniejszym ogłoszeniu powinny być spełnione, przez co najmniej
jednego z wykonawców lub łącznie przez wszystkich wykonawców.
4) składany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być podpisany
przez pełnomocnika i wskazywać wykonawców składających wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
5) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być złożony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 i zgodnie z wymaganiami poniżej, wymagane oświadczenia
i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób:
a)

każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;

b)

co najmniej jeden z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3;

inne dokumenty, nie wymienione powyżej, powinny być podpisane przez pełnomocnika
i wskazywać wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

5. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania uprawnień, posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamówienie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych i ich wykorzystaniem. W związku z tym
zamawiający żąda od wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy
do ochrony i przetwarzania informacji niejawnych, w tym w szczególności posiadania przez osoby
funkcyjne stosownego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub
upoważnienia do dostępu
dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
6. Sytuacja podmiotowa
O udzielenie zamówienia mogą się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.
poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115
§20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały
odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 oraz 2 wykonawca dołącza do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

6.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Minimalny poziom zdolności:
a) Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia,
na co uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych określającą zakres i formy
prowadzenia tych usług w formie: zabezpieczenia technicznego polegającego na:
-

-

montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących
zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach ich zainstalowania,
montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji,
konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1432 ze zm.). Na dowód spełnienia wymagania Wykonawca wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostarczy kopię dokumentu (koncesji);

b) osoby wykonujące zamówienie w imieniu wykonawcy posiadają poświadczenie
bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone” wystawionego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. 2016.1167 tj. z dn.03.08.2016).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać wykonawca, który
własnymi siłami będzie wykonywał prace w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWIN
i CCTV na terenie ZPW Pomorzany.
2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3,
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia,
c) wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie niższej niż 300 000,00 złotych – w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek
musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej
jedną główną usługę. Za jedną usługę główną zamawiający uzna wykonanie
systemów ochrony elektronicznych systemów i instalacji alarmowych na obiektach
chronionych w zakresie bezpieczeństwa publicznego mających istotne znaczenie
dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności
elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, w tym także
obiekty podległe MON, o wartości usługi minimum 300 000 zł brutto.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu
wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs
walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami wykonującymi zamówienie w imieniu
Wykonawcy posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”– zgodnie z ustawą,
z dn. 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1167 ze zm.) o ochronie informacji niejawnych.
Na dowód spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu
ww. osobami.
c) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami wykonującymi zamówienie w imieniu
Wykonawcy posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego. Na dowód spełniania ww. warunku Wykonawca złoży
oświadczenie o dysponowaniu ww. osobami.
d) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą – specjalistą w zakresie elektroniki
i telekomunikacji, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające
do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną
oraz
telekomunikacji
bezprzewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej:
Wymagane doświadczenie zawodowe:
co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przy realizacji co najmniej
jednego zamówienia dotyczącego budowy lub przebudowy sieci światłowodowej.
e) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą – specjalistą w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi:
Wymagane doświadczenie zawodowe:
co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przy realizacji co najmniej
jednego zamówienia dotyczącego budowy linii zasilających dla urządzeń elektronicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać wykonawca, który własnymi
siłami będzie wykonywał prace w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWIN i CCTV na terenie
ZPW Pomorzany.
8. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni
lub do udziału

do

składania ofert

Przewidywana liczba Wykonawców maksymalnie 7
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1) Zamawiający do składania ofert zaprosi do składania ofert Wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu w liczbie nie większej niż 7,
2) W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie
wyższa niż 7 Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy najlepiej
spełniający warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
3) Zamawiający przygotuje ranking Wykonawców w oparciu o następujące kryteria:
a) za wykazanie spełniania minimalnego poziomu opisanego w pkt 7.3 (co najmniej jedna
główna usługa) Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.

b) za jedną dodatkową usługę główną spełniającą kryteria określone powyżej
(tj. w 7.3) wykonaną należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamawiający
przyzna 5 pkt.
c) za dwie dodatkowe usługi główne spełniające kryteria określone powyżej
(tj. w 7.3), wykonane należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamawiający
przyzna 7 pkt.
d) za trzy dodatkowe usługi główne spełniające kryteria określone powyżej (tj. w 7.3),
wykonane należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamawiający przyzna
9 pkt.
4) Jeżeli w wyniku zastosowania kryteriów określonych w pkt 3, na ostatnim premiowanym
zaproszeniem do składania ofert (siódmym) miejscu w rankingu Wykonawców znajdzie się
z taką samą ilością punktów więcej niż 1 Wykonawca, to Zamawiający zaprosi do składania
ofert wszystkich tych Wykonawców, których ocena pozwala zająć to miejsce.
5) W wyniku ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1 maksymalna liczba Wykonawców, którzy będą
zaproszeni do składania ofert będzie stanowić różnicę pomiędzy liczbą Wykonawców określoną
w pierwszy ogłoszeniu o zamówieniu a liczbą Wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu.
6) Zamawiający w wyniku ponownego ogłoszenia ocenie podda wyłącznie wnioski złożone w nowy
terminie.
9. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1. Prawidłowo złożony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera następujące
dokumenty:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 1;
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach
trzecich – załącznik nr 3;
Dowód wniesienia wadium;
dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium Wykonawca do swojej oferty winien załączyć:
- w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania przelewu
na konto zamawiającego,
lub,
- w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię złożonego w kasie
zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.
Umowę spółki cywilnej, w przypadku Wykonawców prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej;
Dokumenty i zaświadczenia dotyczące wymagań określonych w pkt 4.

2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Dokumenty sporządzone i składane w języku obcym, winny być załączone do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza
na język polski.
5. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (imienną pieczęcią i podpisem).
6. Wszystkie strony dokumentów tworzących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
powinny być spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający wymaga,
aby każda zapisana strona wniosku/oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym
numerem.
7. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, winny być parafowane przez osoby
podpisujące wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Dokumenty tworzące wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy umieścić
w opakowaniu zaadresowanym na zamawiającego i opisanym w następujący sposób:

„Oferta na: zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów
bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru
SWiN i CCTV na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie oraz naprawa i wymiana
istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany
Nie otwierać przed dniem 24.07.2017 godz. 13.00”
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty.

z przygotowaniem i złożeniem wniosku

10. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
informacje dodatkowe
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I
piętro) siedziby zamawiającego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w terminie do dnia 24.07.2017 r.
do godz. 12.50. Termin składania wniosków może ulec zmianie.
2. Każdy złożony wniosek zostanie opatrzony datą i godziną jego złożenia oraz podpisem osoby
przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą został zarejestrowany.
3. Wszelkie wnioski wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania
wewnętrznego.
11. Informacje dodatkowe
1) Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 t.j. z dnia 22.12.2015). Wyłączenia
dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu przed upływem terminu wskazanego terminu złożenia tych dokumentów,
3) W przypadku wycofania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca składa
pisemne oświadczenie, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 9.8 z dopiskiem „Wycofane”.
Załączniki:
załącznik nr 1 wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i podmiotach trzecich

