Ogłoszenie nr 500298854-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 sygn.
TM/02/2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631579-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500249556-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Krajowy numer identyfikacyjny 2754200033, ul. ul.
Złotoryjska 89, 59220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, e-mail
inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, faks 768 505 501.
Adres strony internetowej (url): www.imn.legnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: JB

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14 sygn. TM/02/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TM/02/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Stacji Elektrycznej OPT-14
według Przedmiaru oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących
załączniki nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. 3.2 Miejsce realizacji: Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). 3.3 Szczegółowy
zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a) wzór umowy – załącznik nr 6, b)
przedmiar robót – załącznik nr 7, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –
załącznik nr 8. Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią. 3.4
Zamawiający zapewnia i zaleca możliwość zapoznania się z miejscem i warunkami realizacji
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zamówienia przed złożeniem oferty. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na
dzień 11 września 2018r. o godz. 10.00, po wcześniejszej awizacji e-mailowej na adres
Arkadiusz.Kindra@imn.legnica.pl 3.5 Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiar
robót mają charakter pomocniczy. W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca
się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem
rzeczywistym. 3.6 Wykonawca, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji
zamówienia, celem wystawienia przepustek. 3.7 Wykonawca będzie realizował etapy
wyszczególnione w przedmiarze robót kolejno, po jednym na raz i w uzgodnieniu z Głównym
Specjalistą ds. Techniki, Rozwoju i Inwestycji. 3.8 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych lub elektrycznych, • wykonania i
montażu zbrojenia, • wszelkich prac ogólnobudowlanych takich jak murowanie, tynkowanie,
malowanie, układanie glazury etc. z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania
stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
czynności w zakresie nadzoru nad pracami i pracownikami. 3.9 W trakcie realizacji zamówienia
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania
w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku
wystąpienia wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania świadczenia, stanowiącego przedmiot zamówienia. 3.10 W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; •
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.11 Z tytułu niespełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
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obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 3.8 czynności. 3.12 W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu Wykaz osób (Załącznik nr 9 do SIWZ), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia. 3.13 Okres zatrudnienia przez Wykonawcę osób realizujących
umowę na podstawie umowy o pracę winien obejmować cały okres realizacji zamówienia. 3.14
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149500.02
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: T4B Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Stanów Zjednoczonych 32, lokal U15
Kod pocztowy: 04-036
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149500.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136976.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149500.02
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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