
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: Zagospodarowanie terenu plaży nad

jeziorem w Dominikowie

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

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:

Ogłoszenie nr 527510-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.
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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 , 73220 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

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)

Nie
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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:

pocztą, kurierem lub przez posłańca

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

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu plaży nad

jeziorem w Dominikowie

Numer referencyjny: PIOŚ.271.02.2018.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. Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Elementy siłowni zewnętrznej W ramach

przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna

składać się będzie z pięciu urządzeń. Urządzenie nr 1: Biegacz Przykładowe wymiary:

1068x480x1390 mm Strefa bezpieczeństwa: 4068x3480 mm Urządzenie nr 2: Orbitrek. Przykładowe

wymiary: 1133x668x1522 mm Strefa bezpieczeństwa: 4113x3668 mm Urządzenie nr 3: Rowerek

stacjonarny. Przykładowe wymiary: 945x549x1415 mm Strefa bezpieczeństwa: 3945x3549 mm

Urządzenie nr 4: Wioślarz. Przykładowe wymiary: 1300x1016x1020 mm Strefa bezpieczeństwa:
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4300x4016 mm Urządzenie nr 5: Wyciąg górny - odwodziciel. Strefa bezpieczeństwa: 5207x3700 mm

Wszystkie zakupione urządzenia musza spełniać wymogi normy DIN 79000:2012 - wymagania

bezpieczeństwa - metody badan siłowni zewnętrznych. W pobliżu urządzeń należy umieścić tablice z

instrukcja obsługi urządzeń, w formie piktogramu graficznego oraz opisowego. Konstrukcja nośna

urządzeń z rur stalowych zabezpieczonych przed korozja. Rury musza być zakończone kapslami

zaślepiającymi. Kolorystyka wszystkich urządzeń musi być spójna. Posadowienie urządzeń wykonać

zgodnie z instrukcją producenta. 1.2 Budynek gospodarczy Konstrukcja kontenera stalowa z profili

zimno-giętych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz lakierami chemoutwardzalnymi. Izolacja

termiczna: strop, podłoga - grubość izolacji min. 100 mm; ściany - min. 120mm. Elewacja, poszycie

zewnętrzne: blacha trapezowa, kolor brązowy lub podobny. Dach: płaski z blachy płaskiej

ocynkowanej, kąt dachu ~ 8°. Ściany: panel PCV. Podłoga: płyta OSB 22 mm, wykładzina PCV

obiektowa, listwowana wokół ścian. Drzwi zewnętrzne o wym. min. 0,9x2,0 m. Okno PCV o wym.

1,2x1,2m. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne: - liczba kondygnacji: 1 - wysokość: 2,8

m-3,3 m - powierzchnia zabudowy: ~20 m2 - powierzchnia użytkowa: ~18,1 m2 - kubatura brutto: ~63

m3 Parametry powierzchniowe i kubaturowe są orientacyjne. Kontener będzie używany sezonowo w

okresie wiosenno-jesiennym. Kontener nie będzie przystosowany na stały pobyt ludzi. 1.3 Altana

drewniana Altana zbudowana będzie na planie okręgu, służyła będzie do organizowania ognisk. -

średnica: 6,6 m - wysokość: 3,0 m+4,9 m - powierzchnia: 34,2 m2 Fundamenty: stopy fundamentowe

z betonu C16/20, wysokość stóp dopasowana do różnicy wysokości terenu. Głębokość posadowienia

min. 0,8 m. W stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania słupów. Słupy:

wykonane z drewna sosnowego czterostronnie struganego zaimpregnowanego preparatem „Fobos 4M

lub równoważnym" i pomalowane lakierobejcą, zamocowane do fundamentów za pomocą kotew

stalowych ocynkowanych, pomiędzy podwaliny słupki a fundament podłożyć folię fundamentową.

Dach: konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantówek opartych na belce kalenicowej i

zastrzałach z drewna sosnowego struganego czterostronnie zaimpregnowanego preparatem „Fobos 4M

lub równoważnym" i pomalowanego lakierobejcą. Pokrycie dachu: gont bitumiczny w kolorze

brązowym na pełnym deskowaniu o gr. 25 mm. Gont ułożony na papie podkładowej. Uwaga:

przekroje elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń konstrukcyjnych. 1.4 Plac utwardzony z

miejscami postojowymi Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne planowanego parkingu: -

powierzchnia placu: 376,5 m2 - łączna ilość stanowisk parkingowych: 10 szt. w tym jedno miejsce dla

osób niepełnosprawnych - długość miejsc parkingowych: 5,0 m - szerokość miejsc parkingowych: 2,3

m - szerokość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych: 3,6 m - kąt nachylenie stanowisk do

osi ciągu komunikacyjnego: 90° - spadki nawierzchni: 2% - wysokość krawężników: max 12 cm -

krawężniki drogowe min. 20/30 cm posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu: - płyty drogowe ażurowe koloru szarego grubości 10

cm - miejsce dla osób niepełnosprawnych należy pomalować farbą koloru niebieskiego - podsypka

cementowo-piaskowa min. 3 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32 grubości min.

15 cm - wolne przestrzenie w kracie betonowej wypełnić kruszywem jw. - warstwa odcinająca z

piasku średniego grubości ok. 20cm Granice poszczególnych stanowisk parkingowych należy

wyznaczyć poprzez ułożenie rzędu płyt drogowych koloru czerwonego lub podobnego. 1.5

Utwardzenie istniejącej ścieżki Szerokość ścieżki: 1,3 m Powierzchnia: 283,7 m2 Warstwy

konstrukcyjne ścieżki - kostka betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa min. 3 cm -

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32 grubości min. 15 cm 1.6 Inne elementy małej

architektury W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie działki nr 425 należy zamontować

następujące elementy wyposażenia terenu: - ławostół bez zadaszenia: 8 szt. - ławka z oparciem: 11 szt.

- kosz na śmieci: 10 szt. - stojaki na rowery (na min. 4 szt. rowerów): 4 szt. - stół do gry w ping ponga:

1 szt. Materiał i kolorystka elementów zagospodarowania terenu muszą być spójne. Wszystkie znaki

towarowe w tym nazwy producentów, użyte w siwz i w załączonych do siwz materiałach i

załącznikach są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych

systemów. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku

użycia znaku towarowego w załącznikach do SIWZ. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne

będzie musiał udowodnić równoważność oferowanego rozwiązania. Za rozwiązania równoważne

zamawiający uzna takie, które będą spełniały wymagania dokumentacji projektowej oraz zapewnią

osiągnięcie założonego w SIWZ i załącznikach efektu inwestycyjnego w zakresie jakości, trwałości i

funkcjonalności oraz będą zgodne z normami wskazanymi w dokumentacji projektowej lub normami

równoważnymi. W razie wątpliwości, co do równoważności zastosowanych przez wykonawcę

rozwiązań zamawiający może powołać w tym zakresie biegłego. Zastosowanie rozwiązań

równoważnych wymaga ich pisemnej akceptacji przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu

zamówienia z ich wykorzystaniem.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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 i rozbiórkowych, robót

związanych z humusowaniem, robót w zakresie zagospodarowania terenu. 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. Wartość robót podobnych została oszacowana

łącznie z wartością zamówienia podstawowego do wartości 30% wartości szacunkowej zamówienia.

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: 2018-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:

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
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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. 250 000,00 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 ścieżki pieszej, rowerowej lub drogi z

kostki betonowej o wartości minimum 100 000,00 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

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:
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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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 6)

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 dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

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:

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;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy
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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) 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. 3)

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. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 (cztery tysiące złotych

00/100).

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:
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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

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):
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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 i rekojmi 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:

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
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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:

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:
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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:

1. Zamawiający ustala projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W projekcie umowy

przewidziano i opisano jej możliwe istotne zmiany. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny

sposób. 3. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli: 1) w

postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono

żadnego Wykonawcy. 4. Dopuszczalność zmian umowy: Z zastrzeżeniem przypadków określonych w

art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. z 2017r.

poz. poz.1579 z późn. zm.) 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 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
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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 lub 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 umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania

robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust.1 lub ust.2

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

o których mowa w §3 ust.1 lub o ilość 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, stanowiących

przedmiot umowy, zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii

wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających
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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. 5. 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. 6. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub

telefonicznie. 7. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

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:
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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

> oferta powinna być sporządzona po polsku

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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