
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

˜Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 261262537

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.amw.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-8303fbbf-cce7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081711/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 11:41
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00014768/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 600

1.1.16 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 600

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
˜https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
˜Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji
elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ̃ Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ 27/ZP/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku
600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.1.2. Zakres
planowanych robót:Roboty związane z zasilaniem odbiorów budynku nr 600. Zespół
prądotwórczy o mocy min. 412 kVA PRP/ 329,6 kW oraz 452 kVA/361,6 kW LTP należy
zainstalować w kontenerze morskim 20’ dźwiękochłonnym odpornym na warunki atmosferyczne
o wymiarach: szer. 2 438mm, dł. 6 058mm, wys. 2 896mm. Kontener wyposażyć w niezbędne
instalacje potrzebne do prawidłowego działania zespołu prądotwórczego tj.: odprowadzania
spalin, wentylacji oraz paliwową. W ramie agregatu prądotwórczego zainstalować zbiornik
paliwa, który pozwoli na 9 h pracy agregatu przy pełnym obciążeniu mocą PRP zgodnie z
załączoną dokumentacją projektową. 1) Posadowienie i zasilenie kontenera wyposażonego
zgodnie z projektem: a) wykonanie podłoża pod kontener o wym. 6,2m x 2,6m wg projektu, b)
posadowienie kontenera z agregatem wyposażonego zgodnie z projektem,c) montaż szafy z
układem SZR wraz z okablowaniem wewnątrz kontenera,d) montaż złącza kablowego na
zewnątrz kontenera,e) wykonanie uziomu otokowego wraz z montażem zacisków
uziemiających.2) Wycofanie istniejącej linii kablowej 2x(4xYKY1x240) ze stacji T-256 i ułożenie
jej do proj. złącza kablowego Z-600/1:a) demontaż betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm
na szerokości 100cm pod wykop rowu kablowego dostawa i montaż agregatu
prądotwórczego,b) wykonanie rowu kablowego o szerokości 1 m ( odkopanie istniejącej linii ka-
blowej ),c) odłączenie istniejącej linii kablowej od zacisków RBK3 i szyny PEN w stacji
transformatorowej T-256,d) wycofanie istniejącej linii kablowej ze stacji transf. T-256 ułożonej w
otwar-tych kanałach kablowych,e) wycofanie istniejącej linii kablowej na odkopanym odcinku,f)
wykonanie rowu kablowego o gł. 80 cm i szer. 60 cm w gruncie kat. III pod trawnikiem,g)
ułożenie rur osłonowych dwudzielnych w miejscach kolizji i zbliżeń z istnie-jącym uzbrojeniem
terenu,h) ułożenie bednarki uziemiającej FeZn 25x4 na dnie rowu kablowego,i) przełożenie
wycofanej linii kablowej w rurze DVR do Z-600/1 w nowych ro-wach kablowych z normą N SEP
E 004 wg opisu projektu,j) zarobienie końca kabla YKY 1x240 w złączu Z-600/1,k) zasypanie
rowu kablowego z zagęszczeniem i odtworzeniem trawnika,l) zasypanie rowu kablowego z
odtworzeniem nawierzchni brukowanej.3) Nowa linia kablowa 2x(4xYKXS1x240) ze stacji T-256
do Z-600/1a) demontaż betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na szerokości 100cm pod
wykop rowu kablowego,b) wykonanie rowu kablowego o szerokości 60cm i gł. 80cm w miejscu
de-montażu kostki,c) wykonanie przepustu w betonowej ścianie oporowej o gr. 25cm,d)
wykonanie przepustu w ścianie murowanej o gr. 25cm do kanału kablowego stacji T-256,e)
wykonanie rowu kablowego o szerokości 60cm i gł. 80cm w gruncie kat. III pod trawnikiem,f)
ułożenie rur osłonowych dwudzielnych w miejscach kolizji i zbliżeń z istnie-jącym uzbrojeniem
terenu,g) ułożenie bednarki uziemiającej FeZn 25x4 na dnie rowu kablowego i w kana-le stacji
transf. T-256,h) ułożenie nowej linii kablowej kablem 2x(4xYKXS 1x240) w rurze DVR w kanale
kablowym stacji transf. T-256 zgodnie z normą N SEP E 004 wg opisu projektu,i) stalowe rury
osłonowe o dł. 1,5m do ułożenia kabli na murze betonowym oporowym,j) ułożenie nowej linii
kablowej kablem 2x(4xYKXS 1x240) w rurze DVR w rowie kablowym od stacji transf. T-256 do
złącza Z-600/1 zgodnie z normą N SEP E 004 wg opisu projektu,k) zarobienie końca kabla
YKXS 1x240 w złączu Z-600/1 w w stacji T-256,l) zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem i
odtworzeniem trawnika,m) zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem i z odtworzeniem
nawierzchni brukowanej.4) Badania odbiorcze i dokumentacja powykonawcza: a) badanie
skuteczności samoczynnego wył. zasilania dla zasilania z sieci,b) badanie skuteczności
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samoczynnego wył. zasilania dla zasilania z agregatu,c) badanie wyłącznika różnicowo –
prądowego,d) badanie linii kablowych (4 odcinki),e) pomiar rezystancji uziomu,f) pomiar
rezystancji izolacji linii ster. ,g) pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz.,h) pomiar rezystancji
izolacji obwodu 3-faz.,i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.5) Próby ruchu agregatu i
szkolenie personelu:a) wykonanie próby ruchu agregatu dla wymuszonej pracy agregatu w
trybie testowym,b) wykonanie próby ruchu agregatu przy zaniku i powrocie napięcia sieci,c)
wykonanie próby ruchu agregatu pod obciążeniem z wykorzystaniem ze-wnętrznej obciążnicy
lub obciążenia zapewnionego przez użytkownika,d) sprawdzenie i regulacja zwłok czasowych
oraz sprawdzenie pracy sterownika,e) szkolenie służb technicznych AMW z obsługi agregatu.6)
Roboty drogowe – dodatkowe miejsce parkingowe:a) demontaż krawężnika drogowego,b)
usunięcie humusu i gruntu rodzimego pod podbudowę miejsca parkingowego,c) ułożenie
krawężnika drogowego,d) wykonanie podbudowy pod kostkę brukową,e) ułożenie betonowej
kostki brukowej ( 4,8 m x 3,7 m - gr. 8cm ), typu tetka nawiązującej do istniejącej na parkingu,f)
wywóz i utylizacja materiałów po rowach kablowych i budowie miejsca par-kingowego.7)
Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego.8) Sporządzenie
dokumentacji powykonawczej9) Wymagana instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku
polskim.10) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki przeglądów i serwisów autoryzowanych
zamontowanych urządzeń wraz z zapewnieniem wymiany materiałów eksploatacyjnych przez
okres gwarancji określony w ofercie od dnia protokólarnego odbioru technicznego prac.
Powyższy koszt należy zawrzeć w cenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Termin realizacji
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4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
˜1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOpis spełnienia
warunku:Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień
publicznych2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisówOpis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowejOpis spełnienia warunku:a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
500.000,00 zł.b) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co
najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty.4) zdolności technicznej lub zawodowej Opis
spełnienia warunku:1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu robót
budowlanych (załącznik nr 8), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.Za spełnienie tego
warunku Zamawiający uzna co najmniej dwie roboty o wartości minimum 370 000 złotych brutto
każda, polegających na wykonaniu dostawy i instalacji agregatu prądotwórczego o mocy
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minimum 400 kVA i potwierdził, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.2.
Wykonawca musi dysponować osobami, (załącznik nr 9) skierowanymi do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za 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.Za spełnienie tego
warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami:kierowanie robotami
budowlanymi przez osobę posiadającą:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. (załącznik nr 10). Wykonawca musi dysponować:minimum 2 osobami
zatrudnionymi na umowę o pracę, posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne: typu „D”
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 pkt. 2, 4 i 10 na
stanowisku dozoru oraz typu „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci
grupy 1 pkt. 2, 4 i 10 na stanowisku eksploatacji. ( Załącznik nr 11).Uprawnienia budowlane
wskazanych osób muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83,
poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.3. Wykonawca musi posiadać aktualne certyfikaty jakości
ISO9001:2015 i ISO14001:2015 obejmujące produkcję i montaż agregatów prądotwórczych
wystawione dla producenta zaoferowanego agregatu prądotwórczego przez niezależną
zewnętrzną jednostkę badawczą.4. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji
serwisowej - wystawiony przez producenta zaoferowanego agregatu prądotwórczego dla
Wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert - potwierdzający świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych gwarancyjnych i
pogwarancyjnych dotyczących agregatów prądotwórczych tego producenta oraz potwierdzający
imiennie przeszkolenie z wynikiem pozytywnym wskazanych w nim co najmniej dwóch osób do
wykonywania uruchomień, instalacji i pierwszych rozruchów agregatów prądotwórczych tego
producenta z użyciem oprogramowania serwisowego.Ocena spełnienia warunków będzie
dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty
dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
˜Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5)Oświadczenie o przynależności
bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).i) Odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr
6).Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
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wykonawca powołuje się na jego zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7).Oświadczenia o
dysponowaniu osobami (załącznik nr 10 – 11).Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie (załącznik nr 8).Wykaz osób (załącznik nr 9).Polisę OC.Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych.Aktualne certyfikaty jakości ISO9001:2015 i ISO14001:2015.Aktualny certyfikat
autoryzacji serwisowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
˜Specyfikacja techniczna, karta katalogowa lub opis techniczny dla oferowanego agregatu
prądotwórczego, silnika agregatu prądotwórczego, prądnicy agregatu prądotwórczego oraz
panelu sterowania urządzenia potwierdzające spełnianie przez nie wszystkich wymaganych
parametrów technicznych wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.Deklaracja zgodności
CE dla oferowanego agregatu prądotwórczego potwierdzająca zgodność wyrobu z aktualnie
wymaganymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: EN12100-1, EN12100-2, EN UNI 12601, EN
61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 60204-1, EN 60439-1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
˜Specyfikacja techniczna, karta katalogowa lub opis techniczny dla oferowanego agregatu
prądotwórczego, silnika agregatu prądotwórczego, prądnicy agregatu prądotwórczego oraz
panelu sterowania urządzenia potwierdzające spełnianie przez nie wszystkich wymaganych
parametrów technicznych wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.Deklaracja zgodności
CE dla oferowanego agregatu prądotwórczego potwierdzająca zgodność wyrobu z aktualnie
wymaganymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: EN12100-1, EN12100-2, EN UNI 12601, EN
61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 60204-1, EN 60439-1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
˜Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1).Pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;Pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr
12).Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
˜Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty) w wysokości:5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych
00/100).Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. przed
upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp).Numer konta: PEKAO Bank
Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
˜Zmiany Umowy zawarte są w § 23 ,w projekcie umowy załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29
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