Egz. nr 1
Malbork. dn. 18.08.2015
Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
_________________________________________________________________________
Malbork: Usługa serwisowo-konserwacyjna ogrodzenia zewnętrznego i
wewnętrznego lotniska wojskowego w Królewie Malborskim Jednostki Wojskowej
1128 Malbork wraz z jednorazową usługą polegającą na pokontrolnej naprawie
ogrodzenia.
Numer ogłoszenia: 212504 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZP/96/VIII/2015/NJ
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisowokonserwacyjna ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego lotniska wojskowego
w Królewie Malborskim Jednostki Wojskowej 1128 Malbork wraz z jednorazową usługą
polegającą na pokontrolnej naprawie ogrodzenia..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest naprawa i serwis ogrodzenia z siatki powlekanej umiejscowionej wokół
terenu lotniska wojskowego w Królewie Malborskim Jednostki Wojskowej 1128 Malbork
wraz z jednorazową usługa pokontrolną polegającą na naprawie ogrodzenia. Na przedmiot
zamówienia składa się: - wykonanie naprawy jednorazowej - wykonanie usługi ciągłej
polegającej na cotygodniowym obchodzie ogrodzeń - usuwanie zgłoszonych oraz
stwierdzonych awarii ogrodzenia 2. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia
i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym
robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki: 1) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia 2) Przedmiary robót, 3) Ponadto szczegółowe warunki realizacji
zamówienia określa Projekt umowy . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
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opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dokumentacja
Przetargowa dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią
część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
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SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony Formularz ofertowy , b) Wypełniony Kosztorys ofertowy sporządzony na
podstawie Przedmiaru robót , c) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy , d) Pełnomocnictwo
osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych , e) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w przypadku wskazania w ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zastrzeżenia ich przez Wykonawcę, że nie mogą być one udostępniane
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - termin wykonania jednorazowej usługi naprawy - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający
zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec
zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej
oferty i SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do
treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 3.1. Co do terminów
wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły
wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia
się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia,
c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) z powodu zmian prawa o charakterze
bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu
budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące
w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom
w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, e) z powodu zmniejszenia
zakresu robót budowlanych objętych umową, f) z powodu szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych, g) w przypadku wykopalisk archeologicznych
uniemożliwiających wykonywanie robót, h) w przypadku znalezienia na terenie budowy
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin
usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, i) w przypadku opóźnienia w
uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, j) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót. 3.2. Co do zakresu robót
objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne
Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego
spowoduje konieczność ich zaniechania. 3.3. Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku
dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo
zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo
dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 3.4. Co do wysokości
wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych
tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu
zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności. Podstawą
do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. 3.5. zmiany projektanta lub
kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do
przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe
osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.6. zmiany w zakresie podwykonawstwa
(sposobu realizacji zamówienia) - w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy pomimo
braku wskazania jego w ofercie, w przypadku gdy w szczególności Podwykonawca
wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie
upadłości/likwidacji Podwykonawcy - w tym Podwykonawców na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod
warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ, w przypadku zmiany zakresu prac zleconych
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Podwykonawcy 3.7. istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych
związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 3.8.
ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie
mógł takiej sytuacji przewidzieć, 3.9. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 3 ust.1, oraz z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5w następującym zakresie: - jeżeli
umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, - działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 7; działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie
wpływać na jakość wykonywanych robót, - konieczności wykonania dodatkowych
uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., - ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji robót, konieczności wykonania zamówień dodatkowych, -wstrzymania robót lub przerw
w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - nieterminowego
przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością
zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem
o dokonanie wskazanej zmiany. 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych ust. 3 lit. a) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Strony
z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu
budowy. 6. Strony ustalają nowe terminy realizacji zamówienia, z tym że maksymalny
okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy
okresowi przerwy lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie
musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego. 7. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących
wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych
okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. 8. Za siłę wyższą,
o której mowa w niniejszej umowie, Zamawiający uzna zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od woli Stron po zawarciu niniejszej
umowy, które nie udało się zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące
niemożliwością prowadzenia robót, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub
stanem wyjątkowym. 9. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu
sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne. 10. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania
formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków
prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka
Wojskowa 1128 ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork Sekcja zamówień publicznych.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa 1128
ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
18.08.2015r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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