
Powiat Pleszewski: Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 519630-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.
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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 25085480800000, 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)

Tak

https://bip.powiatpleszewski.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2020r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

https://bip.powiatpleszewski.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2020r

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:

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

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie azbestu z terenu Powiatu

Pleszewskiego

Numer referencyjny: NR. 272.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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 zamówienia jest odbiór i likwidacja wyrobów zawierających azbest

(materiały budowlane zawierające azbest) powstałych m.in. przy likwidacji lub wymianie elementów

pokryć dachowych, elementów budowlanych, ścianek działowych lub elewacji budynków

mieszkalnych, niemieszkalnych oraz garaży, na terenie Powiatu Pleszewskiego. 2. Zakres prac

obejmuje: 1). pakowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią; 2) . ważenie

odpadów. Do wykonywania zadania wykonawca stosował będzie wagę przewoźną posiadającą ważną

legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r.

poz. 541) oraz stosownymi aktami wykonawczymi. Ważenie musi odbywać się w obecności

właściciela (użytkownika wieczystego) lub zarządcy nieruchomości. Wykonawca dokona ważenia i z
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tej czynności sporządzi protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy.

3). załadunek; 4). uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz

oczyszczenie z pyłu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska; 5). transport z miejsca

odbioru do miejsca unieszkodliwienia. Transport odebranych odpadów zawierających azbest odbywać

się musi zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.Nr 71, poz. 649 ze zm) oraz w sposób

uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający

zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1990); 6). rozładunek i przekazanie odpadów do unieszkodliwiania zgodnie z

przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)

na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych; 7). prowadzenie

ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o

odpadach (tj. Dz.U z 2019r, poz. 701 ze zm) 3. Wykonawca wykona usługi zgodnie z zakresem

rzeczowym prac oraz obowiązującymi standardami określonymi w tym zakresie przepisami prawa t.j:

1). Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t .j. Dz. U z 2019r., poz. 701 z zm); 2). Ustawą z dnia

19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz.

2119); 3). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r., Nr

216, poz. 1824); 5). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. z 2004r, Nr 71, poz. 649 ze zm); 6). Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o

przewozie towarów niebezpiecznych (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 154); 7). Regulaminem realizacji

zadania stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Na dzień podpisania umowy wykonawca musi

posiadać ważną umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie /

pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą

odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia lub legitymował się zezwoleniem / pozwoleniem

na prowadzenie takiego składowiska. Wykonawca dostarczy zamawiającemu karty przekazania

odpadów na składowisko. 5. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest planowanych do

odbioru wynosi 484,00 Mg. 6. Zamawiający zastrzega, że ilość ta może ulec zmianie (w granicach

środków przeznaczonych na ten cel), w zależności od ilości złożonych wniosków. Jednocześnie

zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji wartości zamówienia ze względu na ciągły napływ

wniosków i niemożliwą do przewidzenia na chwilę wszczęcia postępowania ostateczną liczbę
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wniosków przekazanych do Powiatu. W takim przypadku, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne

roszczenia odszkodowawcze z tytułu wykonania usług o wielkościach mniejszych niż określone

powyżej.7. Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty jaką zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i która zostanie ogłoszona podczas sesji otwarcia ofert. 8.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie

odebranej masy wyrobów zawierających azbest oraz ceny jednostkowej zaproponowanej w ofercie

wykonawcy.9. Przedmiot zamówienia finansowany będzie przez Powiat Pleszewski ze środków gmin

powiatu oraz dotacji WFOŚiGW w Poznaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45262660-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

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: 2020-10-16

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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2020-10-16

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: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności

zawodowej w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tzn. musi

posiadać wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w zakresie

transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, uprawniający do realizacji takich

świadczeń na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę powyższego warunku

zamawiający skorzysta z ogólnie dostępnej i bezpłatnej bazy danych BDO.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1). wykonawca musi posiadać / dysponować co najmniej 1 (jednym)

środkiem transportu przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest. 2). wykonawca musi posiadać / dysponować wagą przewoźną, posiadającą

ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z

2019 r. poz. 541) oraz stosownymi aktami wykonawczymi. 3). wykonawca musi dysponować

minimum 2 (dwoma) osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216,

poz. 1824). 4). wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

dwa zamówienia, polegające na usunięciu (demontaż i / lub odbiór) oraz unieszkodliwieniu
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wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych o wielkości minimum 200 Mg każde

zadanie.Przez jedno zadanie rozumie się jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy /

kontraktu / zlecenia. Nie dopuszcza się sumowania kilku realizacji (kilku umów, kontraktów) w

celu osiągnięcia wskaźników dotyczących wartości wykazanych usług.W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku powoływania się na zasoby

innych podmiotów warunek musi spełniać jeden z podmiotów samodzielnie tzn. zamawiający nie

dopuszcza sytuacji, w której jeden podmiot (np. członek konsorcjum) wykazuje się wykonaniem

jednej wymaganej usługi, a drugi podmiot drugiej. W przypadku usług, które przed upływem

terminu składania ofert nie zostały zakończone, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego

warunku zamawiający będzie uznawał takie usługi, które do dnia składania ofert zostały już

wykonane i muszą spełniać wymogi określone powyżej.

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
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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). W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1) zamawiający uzyska odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, znajdujące się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach

danych (CIDG, KRS). 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, 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 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
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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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości,

przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 7

do SIWZ); 2). dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

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 (zalecane) 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: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
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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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dd551...

11 z 16 04.03.2020, 12:06



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):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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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 100,00

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:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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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: a). zmiana adresu / siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy; b). zmiana osób

występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy. 2). zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa

w trakcie realizacji zamówienia; Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3).

wprowadzenie podwykonawstwa w toku realizacji umowy; 4). zmiana terminu zakończenia robót

wynikająca z wystąpienia opóźnień spowodowanych przez: a). przestoje i opóźnienia zawinione przez

zamawiającego lub zawieszenie wykonania prac przez zamawiającego, w tym nieterminowe

przekazanie Wykazu nieruchomości lub miejsca wykonania prac; b). 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 prac; c). opóźnienia

wynikające z winy posiadaczy nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe. 6). W

przedstawionych w ust. 5 pkt. a) – c). przypadkach wystąpienia opóźnień, fakt ten musi mieć

odzwierciedlenie w protokole i musi być potwierdzony przez zamawiającego. W takich przypadkach

strony ustalą nowy termin realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia,

równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 7). 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
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wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 8). 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: 2020-03-16, godzina: 10:00,

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

> język 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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