
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: Odnowienie ciągu komunikacyjnego

wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Projekt nr

RPZP.09.03.00-32-0071/18 pn. „Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i

przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych – etap I"

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

Tak

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 %)

30%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 513947-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.
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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: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, krajowy numer

identyfikacyjny 21096700100000, ul. ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno, woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska, tel. 957 682 031, e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 957 682 031.

Adres strony internetowej (URL): www.drawno.pl

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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)
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Tak

www.bip.drawno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.drawno.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:

Ofertę należy umieścic w nieprzejrzystej kopercie do terminu otwarcia ofert- w siedzibie

Zamawiającego.

Adres:

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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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: Odnowienie ciągu komunikacyjnego

wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie

Numer referencyjny: PIOŚ.271.07.2019.GW

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:

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: 1. Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest: wykonanie przebudowy

istniejącej nawierzchni jezdni, w części bitumicznej, brukowej oraz gruntowej na nawierzchnię

bitumiczną oraz tłuczniową; wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych, wymianę

krawężnika betonowego, przebudowę nawierzchni chodników, wykonanie powierzchniowego

odwodnienia terenu, wkomponowanie w ciągu drogi obiektów małej architektury oraz tablic
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informacyjnych dot. Alei Kasztanowej. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

zamówienia. Roboty obejmują w szczególności: - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni

bitumicznej, - rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni (kostki kamiennej) w miejscach

niezbędnych, - korytowanie oraz profilowanie istniejącej drogi gruntowej oraz wykonanie wszelkich

robót towarzyszących, - wykonanie przebudowy (wymiany) krawężnika betonowego – krawężnik o

wymiarach 30x15x100 cm. Rozebranie istniejącego krawężnika wraz z ławą betonową oraz

wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowego C12/15 z oporem; - wykonanie

przebudowy zjazdów z drogi gminnej do posesji. - Rozebranie istniejących zjazdów oraz wykonanie

przebudowy wraz z wymianą nawierzchni na kostkę betonową grubości 8,0 cm. Pomiędzy

nawierzchnią przeznaczoną do ruchu pojazdów kołowych z nawierzchnią zjazdu należy zastosować

krawężnik najazdowy o wymiarach 22x15x100 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: • Warstwa

ścieralna – kostka betonowa grubości 8,0 cm, • Podsypkę cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0

cm, • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15,0

cm, • Warstwa odsączająca (nasyp) z piasku zasypowego grubość po zagęszczeniu 10,0 cm. - budowa

chodnika o szerokości 2,0 metra z kostki betonowej grubości 8,0 cm ograniczonego obrzeżem

betonowym posadowionego na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3,0 cm. Konstrukcja

nawierzchni chodnika: • Warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8,0 cm, • Podsypkę

cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, • Warstwy podbudowy z betonu Rm=2,5 MPa, gr. 10,0

cm, • Warstwę odsączającą z piasku lub pospółki, gr. 10,0 cm; - utwardzenie pobocza gruntowego

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm. Konstrukcja wzmocnienia pobocza: •

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 15,0 cm, • Warstwy podbudowy z betonu

Rm=2,5 MPa, gr. 10,0 cm; • Nasypu o właściwościach odsączających z piasku lub pospółki,

koniecznej do zachowania zaprojektowanej niwelety; - wbudowanie nowych warstw bitumicznych.

Konstrukcja jezdni: • Warstwa ścieralna – AC11S o gr. średnio 4,0 cm • Warstwa wiążąca – AC16W o

gr. średnio 4,0 cm 3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ) oraz

przedmiar robót (wg załącznika nr 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6

45233120-6
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45111291-4

45112710-5

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: Tak

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:

Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie: robót ziemnych, robót związanych z

humusowaniem, robót w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych. Przedstawiony zakres

robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie obszar działek określonych

dokumentacją projektową stanowiącą element opisu przedmiotu zamówienia lub ewentualnie inne

działki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty podobne zgodne z

opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie

poprzedzona postępowaniem w trybie negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-08-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego

do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w

celu bieżącego finansowania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min.

200 000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 200 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie

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

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 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, wykonał co najmniej jedną robotę

budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową drogi z nawierzchni asfaltowej o

wartości minimum 200 000,00 zł brutto oraz chodników lub ciągów pieszych, pieszo-rowerowych z

nawierzchni polbrukowej (kostka betonowa) o wartości minimum 80 000,00 zł brutto. b)

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami

posiadającymi uprawnienia.

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: Nie
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Informacje dodatkowe:

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć

wraz z oświadczeniem że dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór – załącznik nr 9).

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:
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1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 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 – załącznik nr 8).

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

Nie dotyczy

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

1) Formularz Ofertowy 2) W celu wykazania spełnienia obowiązku nałożenia przez Zamawiającego

wyłączności o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia zastrzeżone) zamawiający

może żądać: • decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu

aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z

późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy

chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną

organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; •

dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zatrudnionych przez zakłady. 3)
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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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. 4) Pełnomocnictwa dla osób

podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia

umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych

dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza).

Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę

umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby

udzielające umocowania. 5) Dowód wpłaty 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

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie:

piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu

składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium

wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Zachodniopomorski Bank

Spółdzielczy O/Drawno Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, tytułem „Wadium: Odnowienie

ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie. 4. Skuteczne wniesienie

wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku

wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu

wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał należy złożyć bezpośrednio do

oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez
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Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli

na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 6. Wadium wniesione w innej formie niż

pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Gminę Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220

Drawno. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy - Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i

na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach

określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium

w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

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:
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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:

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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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 oferty 60,00

Okres gwarancji 40,00

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

nieograniczony)

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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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 dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych

do kontaktów między Stronami, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z

konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę
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wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót. W takim wypadku wynagrodzenie

Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w

ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania

niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót

wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych

elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych, 3) zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych

zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do

wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych

samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, 4) zmniejszenia zakresu realizacji

robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części

zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu możliwości utraty przez Zmawiającego całości

lub części dofinansowania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z zakresu

niewykonanych robót, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma

wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania

robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 2

niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu

terenu budowy. c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia

Wykonawcy – odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, d)

wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie

Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z

konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który

może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne

podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień

lub zezwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, e)

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,
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stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z

norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa,

określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec

przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, f) wystąpienia w trakcie realizacji

przedmiotu zamówienia sytuacji zajęcia części terenu budowy przez podmiot będący właścicielem

którejkolwiek z sieci infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze objętym przedmiotem

zamówienia lub ich przedstawiciela w celu przebudowy lub zabezpieczenia tej sieci, jeżeli

przebudowa lub zabezpieczenie sieci nie jest wynikiem uszkodzenia tej sieci przez Wykonawcę –

odpowiednio o ilość dni, w których roboty wykonywane na sieci uniemożliwiały realizowanie przez

Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, g) Wystąpienia siły wyższej

uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót – o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni

niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej 6) wykonania robót

zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i

pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy, po

wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 7) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści

oferty Wykonawcy, 8) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego

wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub

pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 2. Zmiana umowy może

nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na

podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wniesiony

do protokołu zmian spisanego pomiędzy stronami umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-03-05, godzina: 11:00,
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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

>

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

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

całości lub części zamówienia: Nie

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

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

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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