
Powiat Pleszewski: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów -

Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów – Karsy.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

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

Ogłoszenie nr 503157-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.
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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: Powiat Pleszewski, krajowy numer identyfikacyjny 250854808, ul. ul.

Poznańska 79 , 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48627429652, e-mail

przetargi@powiatpleszewski.pl, faks +48627429665.

Adres strony internetowej (URL): powiatpleszewski.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)
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Tak

https://bip.powiatpleszewski.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2019-r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.powiatpleszewski.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2019-r

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:

forma pisemna

Adres:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew, pokój nr 104 (sekretariat).

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

nie są ogólnie dostępne
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Nie

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: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi

powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów –

Karsy.

Numer referencyjny: NR.272.1.2019

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: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi

powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów -
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Karsy. Zamówienie będzie realizowane na dwóch odcinkach drogi, tj.: 1. Odcinek Krzywosądów – Karsy

– budowa ścieżki rowerowej dł. 2 083 m, szer. 2,5 m. Powierzchnia ścieżki rowerowej 4 982 m².

Powierzchnia zjazdów 854 m². Powierzchnia poszerzeń jezdni 412 m². Powierzchnia zatoki autobusowej

108 m². 2. W m. Kucharki - budowa ścieżki rowerowej o dł. 805 m, szer. 2,5 m. Powierzchnia ścieżki

rowerowej 1740 m². Powierzchnia zjazdów 272 m². Powierzchnia poszerzeń jezdni 377 m². Powierzchnia

zatoki autobusowej 114 m². Budowa kanalizacji deszczowej. Łączna długość ścieżki rowerowej do

wykonania w ramach zadania: 2 888 m. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego. Zjazdy do posesji w

ciągu ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i kostki betonowej. 2. W ramach inwestycji przewiduje się:

1). w zakresie budowy ścieżki rowerowej: - roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki

istniejących przeszkód); - rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży i innych elementów drogi; - roboty

ziemne (usunięcie ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów i nasypów); - ustawienie krawężników i

obrzeży; - ustawienie wpustów deszczowych; - wykonanie przykanalików do projektowanej wg odrębnego

opracowania branżowego kanalizacji deszczowej; - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

poszerzenia jezdni, chodników i zjazdów; - wykonanie warstw wzmacniających grunt oraz podbudów; -

wykonanie warstwy ścieralnej; - ustawienie elementów ścieżki – ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery,

samoobsługowy punkt naprawy rowerów; - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; - remont

istniejących kanałów i przepustów. 2). w zakresie budowy kanalizacji deszczowej: - roboty ziemne -

wykopy liniowe zmechanizowane; - wykopy prowadzone ręcznie; - wykonanie podsypki pod kanalizację

deszczową; - montaż kanału kanalizacji deszczowej Dn 315-400 mm z rur PCV, montaż studni

betonowych przelotowych, osadnikowych i połączeniowych prefabrykowanych, montaż studni

ściekowych; - inwentaryzacja geodezyjna; - próby szczelności; - wykonanie zasypki kanałów, ułożenie

taśmy ostrzegawczej, zasypywanie wykopu i zagęszczenie gruntu. 3. UWAGA: 1). Warstwę ścieralną

należy ułożyć na całej szerokości ścieżki bez łączeń. 2). Drewno z wycinki oraz inne materiały pochodzące

z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i należy je

zdeponować na placu składowym ZDP w Pleszewie, przy ul. Gen. Hallera 54. 4. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji technicznej, Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót i kosztorysach zerowych, stanowiących załączniki

nr 10 - 15 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45231300-8

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: Nie

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:

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: 2019-08-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-30

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

Określenie warunków:
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1). W zakresie zdolności zawodowej wykonawca musi wykazać, iż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie,

przebudowie lub remoncie drogi, obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont

chodników bądź ścieżek rowerowych lub polegające na budowie, przebudowie lub remoncie ścieżki

rowerowej bądź ciągu pieszo - rowerowego o wartości min. 500.000,00 zł brutto każda robota.

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w

przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów niniejszy warunek dotyczący zdolności

zawodowej nie podlega sumowaniu pomiędzy członkami konsorcjum ani pomiędzy wykonawcą a

podmiotem na zasoby którego wykonawca się powołuje tzn. warunek ten musi spełniać każdy z

podmiotów samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której jeden podmiot (np. członek

konsorcjum) wykazuje się wykonaniem jednej roboty, a drugi podmiot drugiej. 2). W zakresie

kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wykonawca

musi wykazać iż będzie dysponować: a). co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy,

posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.

z 2018 r. poz. 1202 ze zm ), bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w ciągu

ostatnich 3 lat kierowała minimum 2 inwestycjami drogowymi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00

zł brutto każda inwestycja. Wymagane w tym przypadku doświadczenie należy liczyć do upływu

terminu składania ofert. b). co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą

uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1202 ze zm ) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

która w okresie ostatnich 3 lat kierowała minimum 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie,

przebudowie, lub remoncie sieci wodno – kanalizacyjnej o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda z

robót. Wymagane doświadczenie należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Osoby te muszą być
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ponadto członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz.U. z 2016r poz. 1725).

W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016r, poz. 65).

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

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:
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1). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2). zaświadczenie 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert 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). Jeżeli wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt. 1) - 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert); 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 (wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

4). w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.

1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca, przekaże

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert).

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). wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, 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
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zostały wykonane. 2). dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być 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. 3). wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego tj. kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

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

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

1. Pełnomocnictwo do reprezentacji – jeżeli dotyczy. 2. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej

lub w innej formie - zgodnie z pkt. XVII SIWZ. 3. Informacja o podwykonawcach. 4. Zobowiązanie

podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia – o ile dotyczy.

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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy

złotych 00 / 100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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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:

Nie

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:
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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 40,00

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

nieograniczony)

Nie

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:
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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:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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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. Zmiany ogólne: 1). zmiana adresu / siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy; 2). zmiana osób

występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy. 2. Niezależne od stron umowy zmiany dotyczące

osób kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany

organizacyjne): zmiana kierownika budowy / robót – nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków

muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; rezygnacji z podwykonawstwa lub

wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia robót wynikająca z

wystąpienia opóźnień spowodowanych przez : 1). przestoje i opóźnienia zawinione przez zamawiającego

lub zawieszenie wykonania robót przez zamawiającego, w tym: nieterminowe przekazanie terenu budowy;

konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 2). działanie siły wyższej rozumianej jako

zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, klęski

żywiołowe itp.), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 3). wystąpienie

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami,

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, lub wystąpienie warunków uniemożliwiających

wykonywanie robót: silne i długotrwałe (ponad 5 dni roboczych) ulewy. 4). wystąpienie konieczności

wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu

na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają

realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
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prowadzonymi pracami. 4. W przedstawionych w ust. 3 pkt. 1) – 4). przypadkach wystąpienia opóźnień,

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora

nadzoru. W takich przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres

przesunięcia terminu zakończenia, równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. W przypadku zmiany

terminu wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy

zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie

pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ

zmiany na termin zakończenia umowy. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z

uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga

zatwierdzenia Kierownika zamawiającego.

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: 2019-01-31, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

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
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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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