
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adaptacja i remont

budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

krajowy numer identyfikacyjny 00000168900000, ul. al. prof. S. Kaliskiego 7 , 85-796 Bydgoszcz,

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52

374 93 27.

Adres strony internetowej (URL): www.utp.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zamowienia.utp.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 Dział

Zakupów i Zamówień Publicznych, Kancelaria Główna bud. 2.1, pokój 57 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul.

Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9

Numer referencyjny: AZZP.243.11.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i

budynku C przy ul. Suchej 9. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: Zadanie nr

1: Adaptacja pomieszczeń wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach

laboratoryjnych bud. 3.1; Zadanie nr 2: Adaptacja pomieszczeń budynku C przy ul. Suchej 9 w

Bydgoszczy, wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Szczegółowy zakres prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia

określają załączniki do SIWZ: branżowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego

postępowania (załącznik nr 9 do SIWZ – zadanie nr 1 oraz załącznik nr 10 do SIWZ – zadanie nr 2).

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45421130-4

45262400-5

45111000-8

45400000-1

45421131-1

45311000-0

45312000-7

45320000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

120

75

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 - Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 75 dni

kalendarzowych lub krótszym zgodnie z ofertą Wykonawcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto

maksymalny termin skrócenia to 30 dni kalendarzowych (45 dni kalendarzowych na realizację

zamówienia). Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia nie później niż w

terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie nr 2 - Zamówienie musi zostać wykonane w terminie

120 dni kalendarzowych lub krótszym zgodnie z ofertą Wykonawcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto

maksymalny termin skrócenia to 30 dni kalendarzowych (90 dni kalendarzowych na realizację

zamówienia). Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia nie później niż w

terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: • Zadanie nr 1 - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 200

000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich

szkód; • Zadanie nr 2 - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł

(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Zadanie nr 1: • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić funkcję

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem

budowlanym o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić funkcję

kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w

ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym

o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika

robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie do kierowania robotami

budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach

budowlanych o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić funkcję

kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym

zakresie do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i

instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3; • w ciągu

ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o zbliżonym zakresie robót z

przedmiotowym postępowaniem (montaż systemów instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z

towarzyszącymi pracami budowlanymi oraz montaż instalacji elektrycznej) o wartości robót nie

mniejszej niż 900 000,00 zł brutto. Zadanie nr 2: • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić

funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z

obiektem budowlanym o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić

funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z

obiektem budowlanym o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która będzie pełnić

funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu

do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3; • będzie dysponował 1 osobą, która

będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w

ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z

przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3; •
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w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotą budowlaną o zbliżonym zakresie robót z

przedmiotowym postępowaniem (prace remontowo–budowlane obejmujące roboty budowlane,

instalacje elektryczne, instalacje wodno – kanalizacyjne oraz instalację systemów wentylacji i

klimatyzacji) o wartości robót nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby ww. osoby posiadały uprawnienia na podstawie

aktualnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo

budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza

możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają w/w uprawnienia w więcej niż

jednej specjalności. Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny posługiwać się językiem

polskim w stopniu komunikatywnym umożliwiającym porozumiewanie się z Zamawiającym. W

przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się znajomością języka polskiego Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji

potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające

kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do

przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz osób, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. c SIWZ, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(dotyczy zadania nr 1 i 2, wzór oświadczenia – załącznik nr 7 do SIWZ). b) wykaz robót

budowlanych, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. c SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
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z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (dotyczy zadania nr 1 i 2, wzór oświadczenia

załącznik nr 8 do SIWZ); c) dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. b)

potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku braku ww. dokumentach

informacji o opłaceniu składki Zamawiający zaleca dołączenie dowodu opłacania składki. Polisa

lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca, na

potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN,

winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym

zamówieniu (dotyczy zadania nr 1 i 2);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli dotyczy: 1) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (oryginał lub odpis

notarialnie poświadczony); 2) pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do

reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony; 3) WYKONAWCY

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O udzielenie zamówienia

publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie

przesłanek wskazanych w rozdziale VI. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw
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do wykluczenia (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności do grupy

kapitałowej (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4)

WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 5)

oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcy/podwykonawcom. 6)oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (wzór załącznik nr

6);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: dla zadania nr 1: 30 000,00 zł (słownie:

trzydzieści tysięcy złotych 00/100); dla zadania nr 2: 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem

tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej

lub kilku następujących formach: a. pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111

0000 4279 1269, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e.

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
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9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w

formie innej niż pieniądz musi być ważne przez cały okres związania ofertą. 4. Dowód wniesienia

wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż

pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w

osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji, o której mowa w pkt. 2 lit. c. i d., zaleca się aby dokument gwarancji

zawierał między innymi następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz), gwaranta (banku lub instytucji,

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu; b. przytoczenie

nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego;

c. kwotę gwarancji; d. okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej

terminowi związania ofertą); e. zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego

zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku nie wniesienia wadium lub

wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt.

7b ustawy Pzp. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian: a) zmiany, które nie mają charakteru

istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e; b) zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i

6; c)zmiany, które zostały szczegółowo opisane w paragrafie 15 wzoru umowy - załączniki nr 4a
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(zadanie nr 1) oraz 4b (zadanie nr 2) do SIWZ tj. 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu

zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu

zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy

wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień

dodatkowych czy uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne osoby

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) wystąpią opóźnienia

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) jeżeli wystąpi brak

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, 6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami. 2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) wystąpienia na budowie warunków odbiegających w sposób

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci czy instalacji, 3) konieczności

zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) wystąpienia niebezpieczeństwa

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
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niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Jeżeli Wykonawca uważa się za

uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1. Umowy, zmiany

Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien

zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w

którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub

okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa

w ust. 3, wszelkich dokumentów wymaganych Umową oraz informacji uzasadniających żądanie

zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i

przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w

ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej

żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii. 9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa

w ust. 3 i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji żądania zmiany. 10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,

zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany. 11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem

nieważności. 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące

zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Adaptacja pomieszczeń wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji w

pomieszczeniach laboratoryjnych bud. 3.1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy
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zakres prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia określają załączniki do

SIWZ: branżowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego postępowania (załącznik nr 9

do SIWZ – zadanie nr 1). Ilość jednostek przedmiarowych (podane w przedmiarach) mają charakter

wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości,

w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną opracowaną i dostarczoną przez wykonawcę,

wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz

obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace konieczne do wykonania w trakcie realizacji

zamówienia, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie

rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w

ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego. Miejsca robót: Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45421141-4, 45421130-4, 45262400-5,

45320000-6, 45315300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 75

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część

nr:
2 Nazwa:

Adaptacja pomieszczeń budynku C przy ul. Suchej 9 w Bydgoszczy, wraz z

montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. W zakres

całego zamierzenia wchodzą prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń laboratoryjnych i

wielkopowierzchniowych dla potrzeb dydaktycznych. Szczegółowy zakres prac, które Wykonawca

obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia określają załączniki do SIWZ: branżowe dokumentacje

projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót

stanowiące załączniki do niniejszego postępowania (załącznik nr 10 do SIWZ). Ilość jednostek

przedmiarowych (podane w przedmiarach) mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca

obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście

konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

dokumentacją techniczną opracowaną i dostarczoną przez wykonawcę, wytycznymi inspektora nadzoru

inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i

normami. Wszystkie prace konieczne do wykonania w trakcie realizacji zamówienia, których rozmiaru i

przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach zaoferowanego wynagrodzenia

ryczałtowego. Miejsca robót: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Sucha 9,

85-790 Bydgoszcz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45110000-1, 45421131-1, 45311000-0,

45312000-7, 45262400-5, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 120

data rozpoczęcia:

data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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