Ogłoszenie nr 604405-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.
Akademia Pomorska: „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium
Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach
serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku”
na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium
Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich
Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Wykonanie Przedmiotu Umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu operacyjnego: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. „Eadministracja i otwarty rząd”, Działanie: 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji
sektora publicznego”, Poddziałanie: 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe
udostępnienie zasobów nauki).
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
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: Akademia Pomorska, krajowy numer identyfikacyjny
14590000000000, ul. ul. Arciszewskiego 22a , 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. 59 840 53 27, , e-mail zampub@apsl.edu.pl, , faks 59 840 53 80.
Adres strony internetowej (URL): www.apsl.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)
Tak
www.apsl.edu.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.apsl.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:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk, Kancelaria Ogólna,
pokój nr 35
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Adaptacja, przebudowa i
modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie
zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów
Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i
udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i
udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny: ZP/23/2020
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
tylko jednej 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 kompleksowa realizacja
inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w
budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w
budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” w postaci
wykonania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz
z dostawą i montażem zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie
niezbędnym do wykonania w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i
modernizacji pomieszczeń Herbarium, zwanego dalej w umowie Programem funkcjonalnoużytkowym lub zamiennie PFU, który jako integralna część umowy stanowi załącznik nr 9 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego
wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla
zamierzenia inwestycyjnego obiektu, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem PFU wraz z
załącznikami. 3. wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji, przebudowie i
modernizacji pomieszczeń budynku stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w
pomieszczeniach serwerowni w budynku w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64,
zgodnie ze wskazaną w pkt. 2 dokumentacją. Ogólny zakres robót budowlanych: 1. Piwnica
pod stołówką, zakres robót budowlanych: - demontaż istniejącego wyposażenia - demontaż
drzwi - rozbiórka elementów z suchej zabudowy - demontaż instalacji oświetlenia - demontaż
instalacji c.o. - demontaż instalacji wod-kan - demontaż instalacji wentylacji - demontaż
instalacji elektrycznej - demontaż nieczynnych instalacji - wykonanie poziomej izolacji ścian
piwnicy metodą iniekcji krystalicznej - wykonanie pionowej izolacji ścian od zewnątrz wykonanie nowej hydroizolacji i warstw posadzkowych wraz z ociepleniem - wykonanie
nowych instalacji elektrycznych (montaż nowych rozdzielni elektrycznych, wymiana osprzętu
elektrycznego - gniazdek, gniazd, gniazdek internetowych - wykonanie nowych tynków wykonanie nowych instalacji c.o. - wykonanie nowych instalacji wod-kan - przebudowa
pomieszczenia WC i socjalnego - wydzielenie pom. przygotowawczego, pom. ze skanerem i
magazynu - powiększenie istniejących otworów okiennych w magazynie, pomieszczeniu ze
skanerem, pomieszczeniu przygotowawczym - zamurowanie istniejących otworów okiennych
w pom. archiwum i pom. socjalnym - wykonanie nowych otworów okiennych w pom.
socjalnym - planuje się zmianę poziomu posadzki w pomieszczeniach: przedsionek,
archiwum, magazyn podwyższa się o 10 cm; w pracowni digitalizacyjnej, preparatorni
podwyższa się o 4 cm, a w pomieszczeniu zaplecze socjalnego i łazience obniża się o 5 cm. wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją - wykonanie posadzki
teletechnicznej w pomieszczeniu preparatorni i pracowni digitalizacyjnej - wykonanie
nowych otworów drzwiowych - powiększenie otworu drzwiowego do pom. socjalnego wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wykonanie
nowych zabudów sufitów i innych elementów - wykończenie posadzek - wykończenie i
malowanie ścian - montaż drzwi (w tym montaż nowych z kontrolą dostępu), oświetlenia,
osprzętu i wyposażenia (w tym regałów jezdnych) - biały montaż instalacji C.O.; - montaż
instalacji p.poż. - montaż oświetlenia awaryjnego - montaż alarmów - montaż regałów
przesuwnych - podwyższenie poziomu istniejącej fosy - demontaż istniejącego murku
oporowego - wykonanie nowego murku oporowego - demontaż istniejących schodów
zewnętrznych - wykonanie nowego biegu schodów zewnętrznych - wykonanie studni
doświetlających przy pom. socjalnym o głębokości 98 cm 2. Serwerownia, zakres robót
budowlanych: - demontaż drzwi - wykonanie instalacji klimatyzacji - wykonanie instalacji
gaszenia pożaru - montaż drzwi (montaż nowych z kontrolą dostępu) - wykończenie i
malowanie ścian (w zakresie niezbędnym wynikającym z montażu drzwi i urządzeń wykonanie uszczelnienia okien i zabezpieczenie ich od wewnątrz folią antywłamaniową

Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej: 1.
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania: - projektu budowlanego – w ilości 4
egz., - projektu wykonawczego - w ilości – 4 egz., - specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - w ilości – 2 egz., - przedmiaru robót - w ilości – 2 egz., - kosztorysu
inwestorskiego - w ilości – 2 egz., - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- w ilości – 2 egz., - pozostałych dokumentów określonych w PFU według wymagań
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1129), oraz zgodnie z warunkami umowy (projekt umowy załącznik nr 4
SIWZ). Szczegółowy zakres prac projektowych określony został w pkt. 2.1. PFU.
Dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej, w ilości
niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracji procesu
inwestycyjnego, jednakże nie mniej jak wskazano powyżej oraz w formach określonych w
pkt. 2.1. PFU. Dokumentacja winna być zatwierdzona, zgodnie z pkt. 4.1.2 Programu
funkcjonalno- użytkowego, według poniżej procedury zgodnie z warunkami umowy (projekt
umowy załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego
prawa własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji. Wykonawca zobowiązany będzie również w szczególności do: 1. uzyskania w
imieniu Zamawiającego od organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnych
dokumentów zezwalających na rozpoczęcie, kontynuację oraz zakończenie robót
budowlanych, a także zezwalających na użytkowanie przedmiotu umowy; 2. wykonania robót
na podstawie sporządzonego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót zatwierdzonych przez Zamawiającego; 3. wykonania
dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi
protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami; 4. przeszkolenia przedstawicieli
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych
urządzeń; 5. realizacji pozostałych obowiązków określonych szczegółowo w załączniku nr 4
do SIWZ – wzorze umowy. Gwarancja jakości przedmiotu umowy oraz rękojmia: 1.
Gwarancja jakości robót budowlanych: wymagany okres gwarancji jakości na wykonane
roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za
wady robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w tym obejmuje wady
dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlanych. Gwarancja jakości stanowi
kryterium oceny ofert, maksymalny okres podlegający ocenie kryterium, zgodnie z pkt. 21.4.2
SIWZ wynosi 60 miesięcy. 2. Warunki gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych
określa załącznik nr 4 SIWZ - wzór umowy. 3. Wykonawca na roboty budowlane stanowiące
przedmiot zamówienia udzieli 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w
zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu
zamówienia (dokumentacja budowlana) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie
realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów
lub urządzeń. 5.Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
bądź systemów odniesienia. 6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych,

montażowych budowlanych, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych,
sanitarnych, montażu instalacji i urządzeń, robót małej architektury oraz montażu przyłączy:
energetycznych, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, także operatorów sprzętów
budowlanych, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który
brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem”. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45400000-1
45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-0
45311000-0
45312000-7
45314000-1
45316000-5
45316200-7
45324000-4
45331000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45442000-7
45452000-0
71000000-8
71200000-0
71300000-1
71320000-7

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: 280
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a)
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 95 dni
kalendarzowych od liczonych od dnia podpisania umowy, b) zakończenie robót budowlanych
– w terminie 250 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Szczegółowe
terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w
terminie 7 dni od podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących
opisany w pkt. 3 SIWZ, przedmiot zamówienia: wynosi 280 dni kalendarzowych liczonych
od dnia podpisania 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 stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.
wykonał: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w
systemie zaprojektuj i wybuduj, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych brutto i 00/100). lub b) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie,

rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto i 00/100) oraz w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę w zakresie wykonania projektu budowlanego budowy,
przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku. Zamawiający informuje, że w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, dopuszczono aby
wykaz usług w okresie ostatnich obejmował okres 5 lat przed upływem terminu składania
ofert – podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1282). - w przypadku wykazania
kontraktu zawartego w walucie innej niż PLN, wartość umowy należy przeliczyć na PLN wg
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w
przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; 2. Wykaże, że
skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: a) minimum jedną osobę,
która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą
uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w
zakresie projektowania; b) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta
branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania; c) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży
elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania; d) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i
kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333ze
zm.), legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej; e) minimum jedną osobę, która będzie
pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze
zm) legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie
kierownika robót branży sanitarnej; f) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z
2020 r. poz. 1333 ze zm) legitymującą się co najmniej rocznym doświadczeniem w
kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej; g) jedna osoba może
pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej; h) Zamawiający akceptuje uprawnienia
budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały
wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w

zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym
osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie
przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy)
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: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2. zobowiązał
się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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)

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:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego
rejestru lub z 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; 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu
stosuje się. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik
nr 8 do SIWZ.
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:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany
jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1. wykazu robót budowlanych, o
których mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; lub 2.
wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 8.2.3.1 lit. b). SIWZ, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr
5 do SIWZ; oraz wykazu usług, o których mowa w pkt. 8.2.3.1. lit. b) SIWZ, wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie
wykonawcy; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że
żądany w/w wykaz usług wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1 lit.b)
SIWZ wykazuje się wykonaniem usługi projektowania; 3. wykazu osób, o których mowa w
pkt. 8.2.3.2. lit. od a) do f) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.. Wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
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)
Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku
działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ;
6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy; 7.
dowód wniesienia wadium.
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
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
13.000,00 (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100). Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.). Wadium w formie pieniężnej należy
wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 1240 3770 1111 0000 4497
0275 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony:” „Adaptacja, przebudowa i
modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie
zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów
Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i
udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i
udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj” Do oferty zaleca się dołączyć
dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia
bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w
osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert.
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:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
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:
Nie
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
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
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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:
Nie dotyczy
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:
Nie dotyczy
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 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 zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na
skutek: 1.1 wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji,
uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy; 1.2 konieczności zaspokojenia
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub
niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 1.3 konieczności
wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
zamówienia; 1.4 wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych; 1.5 konieczności

zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych,
podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem
powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego,
wystąpieniem wad ukrytych PFU ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością
wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
1.6 opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
ponad termin 7 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ; 1.7 wstrzymania
robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych
jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia; 1.8 wstrzymania robót lub
konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek czynności organów lub
instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub
finasowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 1.9 opóźnieniu wynikającym z
następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia wynikających z
przepisów prawa terminów wydania przez organy administracji opinii i uzgodnień w zakresie
powyżej nie wskazanym, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, 1.10 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka
wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy, 1.11 działaniu osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 1.12 wstrzymania realizacji umowy z powodu
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2020, poz. 374, poz. 1842), w przypadku uchylenia lub zmiany ww. przepisów po dniu
złożenia ofert stosuje się według wyboru stron zarówno przepisy nowe oraz dotychczasowe w
brzmieniu na dzień składania ofert; - ile okoliczności te powodują konieczność zmiany
terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do
przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w
okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; 2. ceny, na skutek: 2.1 stawki podatku od
towarów i usług, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w załączniku nr 4
do SIWZ. - osoby pełniącej funkcję projektanta lub kierownika budowy, przy czym nowo
wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskać
akceptację Zamawiającego, 3. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności
zmian PFU, realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, podyktowanych: zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych
robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu
użytkowego – w związku z wystąpieniem wad ukrytych programu funkcjonalno-użytkowego
ujawnionych podczas realizacji robót, jednakże o ile okoliczności te powodują konieczność
zmiany sposobu spełnienia świadczenia; wartość robót zamiennych zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny nie większe niż przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą
odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych
(KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 632
kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych
PFU; chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych PFU; określa się
zasady wykonywania robót dodatkowych jako nie ujętych w dokumentacji, których

konieczności wykonania nie można było przewidzieć na dzień podpisania niniejszej umowy:
a) roboty te będą zlecane, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy albo zawarciu aneksu
do niniejszej umowy, b) udzielenie zamówienia, o którym mowa w lit. a, musi być
poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, c) wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez niego bez zawarcia z
Zamawiającym stosownej umowy albo aneksu do niniejszej umowy, d) wynagrodzenie
zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych w kosztorysach
przygotowanych przez Wykonawcę. z zastrzeżeniem, ze składniki cenotwórcze nie mogą być
wyższe od określonych według zasad powyżej; 3.1 sposobu spełnienia świadczenia w
przypadku, gdy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 1842) – w zakresie wynikającym z wyżej
wymienionych zdarzeń bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; 4. Odstąpienia przez
Zamawiającego lub rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku
częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy
na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót
stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu
Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 25.5.3.); 5.zmiany podwykonawcy
wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3.
SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 12:00,
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO w odniesieniu do: wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), -członka organu zarządzającego
wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z
KRK), -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia.
1.1.Zamawiający informuje, że: 1.1.1Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk. 1.1.2.Administrator
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących danych Zamawiającego, wysyłając email na adres: inspektor@apsl.edu.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej). 1.1.3.Dane Wykonawcy będą
przetwarzane w celach związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w ogłoszeniach w BZP. 1.1.4.Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz
następujące przepisy prawa: a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa PZP; b) rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz.
1126 z późn. zm.); c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2019
r. poz. 553 z późn. zm.). 1.1.5.Odbiorcami danych Wykonawcy będą upoważnieni
pracownicy Zamawiającego oraz podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub
porozumienia w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz świadczenie obsługi
prawnej na jego rzecz. 1.1.6. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne
(art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP). 1.1.7. Ograniczenie dostępu do danych, o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy PZP. 1.1.8. Dane Wykonawcy
będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i czasu wynikającego z
obowiązku archiwizacji. 1.1.9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w
postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem
niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu
zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów wskazanych w
pkt. 30.1.4. 1.1.10. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: a) Wykonawcy przysługują
następujące uprawnienia: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych
osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; b) Wykonawcy nie
przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Podanie
danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to
stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów wskazanych w pkt. 30.1.4. 3. Administrator na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu przetwarza dane osobowe (w tym je
udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem stosując jednocześnie dodatkowe zabezpieczenia praw i wolności osób,
których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących
i naruszeń prawa. 4. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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