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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
lu bl i n.stat.9ov. pllzamowienia-publiczne-us/

Lublin: Modernizacja pomieszczeń Uzędu Statystycznego w Lublinie
przy ul. St. Leszczyńskiego 48,20-068 Lublin, na potzeby stworzenia

!nformatorium wraz z modernizacjąsieci LAN w ramach Zadania 3

(SlSk) modernizacia pomieszczeń dla lnformatorium w ramach
projektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej - 2 (S!SP-2).

Numer ogłoszenia: 280396 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENlE O ZAMOW!ENlU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłoszen ia : o bowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA !ADRES: U'z.ąd Statystyczny w Lublinie , ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068

Lublin, woj. lubelskie, tel, 0-8,1 533-20-51, faks 0-81 533-27-61.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://lublin,stat.gov.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

l1.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMoWtENtA

l1.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Modernizacja pomieszczeń Uzędu

Statystycznego w Lublinie pzy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lubłin, na potzeby stworzenia

lnformatoriumwraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeń

dla lnformatorium w ramach pĄektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SlSP_2)..

I1.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

l1,1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem zamówienia jest

wykonanie modernizacji pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie pży ul. St. Leszczyńskiego 48,

20-068 Lublin, na potzeby stworzenia lnformatorium wraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania

3 (SlSk) modernizacja pomieszczeń dla lnformatorium w ramach projektu System lnformacyjny

Statystyki Publicznej - 2 (SlSP-2), Pzedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1)

część l zamówienia - modernizacja sieci LAN, 2) częśó ll zamówienia - ocieplenie iwymiana pokrycia

dachu oraz ocieplenie ściany zewnętznej budynku, 3) część lll zamówienia - dostawa, montaż i

uruchomienie tablicy LED..

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:280396&tok:20... 2014-08-22
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l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4, 45.31.12.00-2,32.41.00,00-0,

45.26.12.1o-g, 45.32.10.oo-3, 45.21.oo.oo-2, 45.26.14,1o-1, 45.26,14.2o-4, 45.26.21.1o-5,

45.26.21 .20-8, 45.31. 1 0. 00-0, 48. 8 1, 3 1, 00-1 .

l1.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: tak, liczba części: 3.

lI.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

SEKGJA IIl: |NFORMAGJE O GHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FlNANsovVYM l TEcHNlczNYM

ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat wadium: \Ątlkonawca obowiązany jest wnieśc wadium: 1) w części l zamówienia

w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2) w części ll zamówienia w kwocie:

10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 3)w części lll zamówienia w kwocie: 2,000,00

PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium nalezy wnieśc pzed upływem terminu składania

ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy płacić pzelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy

Uzędu Statystycznego w Lublinie: Narodowy Bank Polski O/O Lublin nr 26 1010 1339 0009 5413 9120

0000 z dopiskiem: Wadium - numer sprawy: 
^D-2900-2l20,14, 

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku

formach pzewidzianychw art.45 ust,6 ustawy: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych pzez podmioty, o których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utwozeniu PolskiejAgencji Rozwoju Pzedsiębiorczości (Dz, U. z2007 r. Nr42, poz.

275, z późn. zm.), Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jezeli rachunek

bankowy zostanie uznany kwotą wadium pzed upływem terminu składania ofeń. Wadium wnoszone w

formach innych niz w pieniądzu nie może zawierać żadnych klauzuli warunkujących zapłatę przez

gwaranta naleznej kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie po złoźeniu żądaniazapłaĘ, Nie wniesienie

wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z

postępowania.\Nraz z ofeńą nalezy złożyó stosowne dokumenty: 1) oryginały - w przypadku wnoszenia

wadium w jednej zform, o których mowa w ań. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, 2)w przypadku wniesienia

wadium w pieniądzu wskazane jest złozenie kserokopii dowodu jego wniesienia. Zamawiający

zatzymuje wadium, jezeliwykonawca, ktorego oferta została wybrana: 1) odmowi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 3) jezeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stanie się niemozliwe z pzyczyn leżących po stronie wykonawcy. ZamawiĄący zatzymuje

wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ań, 26 ust. 3 ustawy, nie złożyl

dokumentow lub oświadczeń, o których mowa w art, 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze

wykonawca udowodni zamawiającemu, ze wynika to z pzyczyn nielezących po jego stronie.

http:llbzpO,portal.uzp.gov.pl/index,php?ogloszenie:show&pozycja:280396&rok:20... 2014-08-22
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ll1.2)zAL|czKl

!l!.3)WARUNK! UDzlAŁu w rosręPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNlANtA TYCH WARUNKOW

ll1.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli pzepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia.

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny spełniania ww, warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie

spełnia olaz na podstawie złożonych dokumentow i oświadczeń: 1) część l zamowienia -

modernizacja sieci LAN. Zamawiający uzna, ze wykonawca posiada wiedzę idoświadczenie,

jezeliwykaze wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat pzed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, co

najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niz 80 000,00 zł brutto każda (za

robotę odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanejstanowiącej pzedmiot

zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie,

pzebudowie instalacji (komputerowej ielektrycznej dedykowanej) okablowania strukturalnego

sieci komputerowej, na ktorą została udzielona pzez producenta 20-1etnia gwarancja

systemowa) , wraz z podaniem ich rodzaju i wańości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dowodow dotyczących robot, określających, czy roboty te zostały wykonane w

sposób nalezyty oraz wskazujących, czy zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) częśc ll zamówienia - ocieplenie iwymiana pokrycia

dachu oraz ocieplenie ściany zewnętznejbudynku, ZamawiĄący uzna,że wykonawca

posiada wiedzę i doświadczenie, jezeli pzedstawi wykaz co najmniej dwoch robot

budowlanych o charakteze i złożoności porównywalnej z pzedmiotem części niniejszego

zamówienia io wartości nie nizszejniz 100.000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat

pzed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w

tym okresie odpowiadającejswoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym pzedmiot

niniejszej części zamówienia,wlaz z podaniem ich rodzaju iwańości, daty i miejsca

wykonania orazzałączeniem dowodow dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo,ukończone; 3) częśó lll zamówienia - dostawa, montaz i

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycjr280396&rolę20... 20I4-08-22
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uruchomienie tablicy LED, zamawiĄący uzna, ze wykonawca posiada wiedzę i

doświadczenie, jeZeli pzedstawi wykazwykonanych co najmniej dwóch głównych dostaw o

wańości nie nizszej niż20 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem

terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie

odpowiadającejswoim rodzajem dostawom stanowiącym pzedmiot niniejszejczęści

zamówienia,wlaz z podaniem ich wańości, dat inazw podmiotow, narzecz których zostały

wykonane oraz załączeniem dowodow, czy zostały nalezycie wykonane. W celu wykazania,

ze wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga pzedstawienia

wykazu, o którym mowa w pkt 8.,1 bądż8.2 SIWZ.

!l1.3.3) Potencjał tech niczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia.

ll1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie

spełnia oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń: 1) część l zamówienia _

modernizacja sieci LAN. Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że na czas

realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniejjedną osobą zdolną do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uprawnieniami budowlanymi bez

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uządzeń

elektrycznych i energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transpońu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z póżn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza

mozliwość pzedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niz jednej funkcji zwyżej

wymienionych. 2) część ll zamówienia - ocieplenie iwymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie

ściany zewnętznej budynku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeliwykonawca

wykaze, ze dysponuje co najmniejjedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymiw

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transpońu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pożn. zm.) lub posiadającą

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index,php?ogloszenie:show&pozycjr280396&rok:20... 2014-08-ż2
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odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, Ponadto wskazana osoba musi posiadaó co

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. 3) częśó lll

zamówienia - dostawa, montaz i uruchomienie tablicy LED. Zamawiający nie stawia

szczegolnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. \Ątlkonawca potwierdza

spełnienie warunku popżez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 do S|WZ (wzór

oświadczenia).

ll1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny spełniania ww, warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w pkt 8 SlWZ, według formuły spełnia/nie

spełnia oraz na podstawie złozonych dokumentów i oświadczeń, jezeli wykonawca wykaże, że

posiada środki finansowe lub zdolnośó kredytową: 1) w części l zamówienia w wysokości nie

mniejszej niz 100,000,00 PLN; 2) w części ll zamówienia w wysokości nie mniejszej niz

100.000,00 PLN; 3)w części lll zamowienia w wysokości nie mniejszej niz 20,000,00 PLN. W

celu wykazania, że wykonawca posiada zdolność ekonomiczną i finansowąZamawiĄący

wymaga pzedstawienia informacji, o której mowa w pkt 8.3 SIWZ.

II1.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZENIA SPEŁN|ANIA WARUNKOW UDZIAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUGZENIU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1

UsTAWY

ll1.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezv,tykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyó:

, potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jezeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,

zezwolenia lub licencje;

, wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeźeli okres

prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wańości,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy

zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

, wykaz wykonanych, a w pżypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rowniez wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:280396&rok:20... 20l4-08-22
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albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wańości, pzedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na żecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie;

v,tykaz osób, ktore będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w szczegolności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych pzez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzĄącą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolnośó kredytową wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń albo składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

ll1.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenlu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy pzedłożyó:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań,24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący , że:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

http:/lbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja:280396&rok:20... 20l4-08-22
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, lista podmiotow nalezących do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, źe nie należy do grupy

kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENw

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo w pkt !l1.5)

Pełnomocnictwo złozone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Treśc

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określac czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest

upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niź uprawniona zmocy prawa

lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do ofeńy należy dołączyć rowniez pełnomocnictwo do

dokonania tej czynności

SEKCJA lV: PROCEDURA

lv.l) TRYB UDzlELENlA zAMoWlENlA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

!V.2) KRYTER|A ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

lV.3) zMlANA UMovVY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treściofeĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą byc dokonywane w granicach określonych w art. 144

ust. '1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością

dokonania zmian w zakresie przedmiotu umowy, których nie mozna było pzewidziecw momencie

zawierania umowy, 2) zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z pżyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, 3) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka

jest kozystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania pzedmiotu umowy,

4) zmiany terminu realizacji pzedmiotu umowy wynikającej z czynników obiektywnych lub niezaleznych

od Stron, tj.: zewnętzne, niemozliwe do pzewidzeniaizapobieżeniazdarzenie występujące po

zawarciu umowy, uniemożliwiające naleZyte wykonanie pżez Stronę jej obowiązkow

lV.4) lNFoRMACJE ADMINlsTRAcYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://lublin.stat. gov. pl/zamowien ia-pu bl iczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Urząd Statystyczny w

Lublinie, ul. St, Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin,

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&po4lcja:280396&rok:20... 20I4-08-22
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lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

08.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Uząd Statystyczny w Lublinie, ul, St. Leszczyńskiego 48, 20-068

Lublin, pok. nr 37 (sekretariat),

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Część 1 zamówienia oraz częśó 3 zamówienia są realizowane w ramach Programu

Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka2007-20,13, Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne - budowa

elektronicznej administracji dla PĄektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SlSP-2) nr PO|G

7 -23. Porozumienie o dofinansowanie nr PO|G.07.01 .00-00-023/1 3-00 z 15 pażdziernika 2013 r., Aneks

nr'l/KSlSlMlK POlG,07.00-00-023l13-01zdnia22.04.2014 r. Umowanarealizację tych części będzie

finansowana w 85% ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego olazw 15% z polskich

środków krajowych (wspołfinansowanie). Częśó 2 zamowienia realizowana jest ze środków własnych

Urzędu.

lV.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: tak

CZĘŚC Nr: ,1 NAZWA: Modernizacja sieci LAN.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części 1

zamówienia jest budowa okablowania strukturalnego i instalacji zasilającej 230V. Pełny opis

pzedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SlWZ: pzedmiarze robot, dokumentacji

projektowo-wykonawczej oaz szczegołowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych (zał. nr 11-13 do Sl\Ą/Z).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31,43,00-4, 45.31.12.00-2,32.41.00,00-0.

3) Czas tnłania lub termin wykonania:. Zakończenie: 17.11.2014.

4) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ocieplenie iwymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie ściany zewnętznej

budynku.

1) Krótkiopis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem części 2

zamówienia jest wykonanie termomodernizacji ściany zewnętrznej budynku i połaci dachowej, ktora

ma na celu poprawę ich izolacyjności cieplnej. Pełny opis pzedmiotu zamówienia zawafi jest w

załącznikach do SIWZ: pzedmiaze robót, dokumentacji projektowo-wykonawczejoraz

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja:ż80396&rok:20... 20I4-08-22
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szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 14-17 do

slWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówleń (cPV): 45.26.12.10-9,45.32,10.o0-3,45.21.o0.oo-2,

45.26. 1 4. 1 0-1, 45.26, 1 4.204, 45.26.21 .1 0-5, 45.26.21 .20-8,

3) Czas trwan ia lu b term i n wykonan ia : Zakończenie: 17 . 1 1 .20 1 4,

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena,

CZĘŚC Nr: 3 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie tablicy LED.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości tub zakresu zamówienia: Pzedmiotem części 3

zamowienia jest dostawa tablicy LED, jej montaż na ścianie zewnętznej budynku Uzędu a

następnie jej uruchomienie. Pełny opis pzedmiotu zamówienia zawańy jest w załączniku do Sl\M
(zał. nr 18 do Sl\ĄZ),

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 48.81.31.00-1,

3) Czas trwania lub termin wykonania:.Zakończenie: 30.10.2014.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena,

bttp',llbzpD.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycjr280396&rok:20... 2014-08-22


