Ogłoszenie nr 570610-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.
Gmina Mniszków: „OGRANICZENIE DEGRADACJI SULEJOWSKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA TERENIE GMINY MNISZKÓW
POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ
MAŁEJ ARCHITEKTURY” Etap II
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 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 postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków, krajowy numer
identyfikacyjny 59064812600000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 10 , 26341 Mniszków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 561 522, email budownictwo@mniszkow.pl, faks 447 561 523.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mniszkow.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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mniszkow.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:
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem kuriera
Adres:
Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków
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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „OGRANICZENIE
DEGRADACJI SULEJOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA
TERENIE GMINY MNISZKÓW POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY” Etap II

Numer referencyjny: ZP/271/11/2019/RK
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. Zadanie realizowane
będzie w formule zaprojektuj-wybuduj i obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej (budowlanej, wykonawczej, powykonawczej) oraz roboty budowlane i
instalacyjne wraz z montażem i obsługą geodezyjną. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje następujące: a) opracowanie dokumentacji projektowej b) budowa i
modernizacja ciągów pieszo – rowerowych c) wykonanie małej architektury na
miejscach odpoczynku tj. kosze na śmieci, tablice informacyjne, tablice z
oznakowaniem szlaku, stojaki na rowery, wiaty, ławki, place zabaw; W

szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: − Budowę ciągu pieszorowerowego na odcinku drogi Duży Potok - Obarzanków, oraz na odcinku
Julianów – Góry Trzebiatowskie – dł. 1971,3m, szer. 4,5m, pow. 8870,85m2
(Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym)
− Modernizację ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi przez wieś Julianów o
dł. 699,0m, szer. 4,5m, pow. 3145,50m2, (wykonanie nawierzchni asfaltowej na
istniejącej podbudowie) − Budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi
Błogie Rządowe o dł. 1442,2m, szer. 4,5 m, pow. 6489,90m2, (utwardzenie terenu
kruszywem) − Miejsce odpoczynku/postojowe 1: wiata ze stołem i ławkami, ławka,
stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica informacyjna z mapą szlaku, plac zabaw −
Miejsce odpoczynku/postojowe 2: wiata ze stołem i ławkami, ławka, stojak na
rowery, kosz na śmieci, tablica informacyjna z mapą szlaku, plac zabaw − Miejsce
odpoczynku/postojowe 3: wiata ze stołem i ławkami, ławka, stojak na rowery, kosz
na śmieci, tablica informacyjna z mapą szlaku, plac zabaw − Miejsce
odpoczynku/postojowe 4: wiata ze stołem i ławkami, ławka, stojak na rowery, kosz
na śmieci, tablica informacyjna z mapą szlaku, plac − Miejsce
odpoczynku/postojowe 5: ławki 5 szt., kosze na śmieci szt. 5, stojaki na rowery szt.
5, tablica informacyjna z mapą szlaku i terenach chronionych 2 szt., wiata ze
stołem i ławkami, utwardzenie terenu kostką brukową pod małą architekturę (dł.
5,0m, szer. 4,0m, ilość 5 szt.) łączna pow. 100,00m2, niwelacja terenu pow. 30m3
3. Planowana trasa rowerowa przebiegać ma przez miejscowości: Potok B,
Obarzanków, Zajączków, Julianów, Góry Trzebiatowskie, Bukowiec nad Pilicą,
Małe Końskie Błogie Rządowe, Prucheńsko Małe i Zarzęcin. 4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno- Użytkowym
stanowiącym załącznik do postępowania. 5. Zamawiający zaleca, przed
dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace
wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla
wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w
sposób rzetelny. 6. Szczegółowy zakres w/w prac obejmuje: − wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zakresu zadania inwestycyjnego,
objętego PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, decyzji

pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem ochrony przyrody i zmniejszeniem
degradacji środowiska, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i
obowiązującego prawa; − wykonanie robót budowlanych, zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem na budowę, zakup oraz montaż elementów małej architektury na
terenie działek wchodzących w zakres inwestycji, wymienionych w PFU; −
budowę odcinków ciągów rowerowych wg technologii zawartej w PFU w
granicach gminy Mniszków zlokalizowanych w granicach pasów drogowych i poza
drogami publicznymi oraz ciągami pieszymi; − adaptację istniejących odcinków
dróg dla potrzeb ciągów rowerowych oraz ich oznakowanie; − wykonanie
oznakowania tras ciągów rowerowych oraz przyrodniczych atrakcji turystycznych;
− przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu; − inne prace o
charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak:
inwentaryzacja zieleni, nasadzenia zastępcze zieleni, przebudowa części
istniejących dróg. 7. W skład dokumentacji projektowej wejdą następujące
elementy: − inwentaryzacja zieleni i pomiary ruchu, − dokumentacja geotechniczna
lub geologiczno-inżynierska, określająca warunki gruntowo- wodne, −
uzgodnienia, opinie, decyzje ujęte w prawie budowlanym, normach,
rozporządzeniach, uchwałach i innych przepisach prawa niezbędne do realizacji
zadania, − projekt budowlany wielobranżowy trasy rowerowej wg PFU z
wydzieleniem miejsc obsługi rowerzystów, oświetlenia fotowoltaicznego i
wizualizacją stanowisk rowerowych, − projekt wykonawczy wielobranżowy trasy
rowerowej wg PFU, − przedmiary robót z podziałem na branże, − specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, − projekt organizacji ruchu
zastępczego w czasie realizacji robót, − projekt docelowy organizacji ruchu. 8.
Cena obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez
wykonawcę wynika lub może wynikać z PFU. Obejmuje on również opłaty i
płatności jakie wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli
nieruchomości (ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram), instytucji i
organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa uwzględniać
musi wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano - wykonawczego
realizowanego wg. technologii uwzględnionej w PFU, zgodnie z zasadami

uniwersalnego projektowania.
II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45233220-7
45233222-1
45112710-5
45233140-2
45111200-0
45100000-8
45200000-9
45231600-1
45233162-2

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: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

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: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej
jedną robotę budowlaną w branży drogowej polegającej na budowie ciągów pieszorowerowych lub budowie dróg o łącznej wartości min 500.000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych); Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która
będzie uczestniczyć w realizacji zadania posiadającym uprawnienia: − do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; − do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające

im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; − do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
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:

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:
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
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:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu wykonawca składa: − wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie 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 – załącznik
nr 5. − 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 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 – załącznik nr 6,
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)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo(jeśli dotyczy), zobowiązanie podmiotów
trzecich (jeśli dotyczy), grupa kapitałowa

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł
(piętnaście tysięcy złotych 00/100) zgodnie z formą dopuszczoną przepisami art. 45
ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wniesione powinno być przed upływem terminu
składania ofert. 3. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować
odrzuceniem wykonawcy z postępowania. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Ziemi
Piotrkowskiej Oddział Błogie nr konta : 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 z
adnotacją: „wadium do postępowania znak: ZP/271/11/2019/RK. 5. Oryginał lub
potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 6. Oryginał
wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy
dołączyć do składanej oferty. 7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę
wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
następuje jego bezwarunkowa wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie
okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
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:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg 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:
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
Wydłużenie terminu gwarancji 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

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:

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:
Umowa- załącznik nr 7 do SIWZ, § 14. 1. Zakres istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania
robót : 1) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, warunki terenowe, 2) w szczególności istnienia podziemnych
urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich
części, a także- utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
których nie można było wcześniej przewidzieć. 3) wystąpienie w trakcie
wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest
ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora
zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby,

zorganizowania badania archeologicznego, 4) wystąpienie zmian w przepisach
prawa, 5) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji
części robót, 6) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów
wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, 7) wydania postanowień lub decyzji o wstrzymaniu robót
budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy
termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania warunków
atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki
terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów
budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, uniemożliwiających
terminową realizację umowy, 2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora
zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego, 3) czas opóźnienia o równy czas
przekroczenia terminów określonych w przepisach prawa terminów wydawania
decyzji, zezwoleń, itp., 4) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie
wydanego postanowienia lub decyzji wstrzymaniu robót budowlanych, w
przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 3. Ponadto
dopuszcza się zmiany umowy w przypadku ; a. zmiany harmonogramu rzeczowofinansowo; b. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; c. zmiany
danych teleadresowych; d. zmiany nr rachunku bankowego; e. zmiany lub
rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wskazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. f. Zmiany zakresu
przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez
Wykonawców według postanowień umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia

treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy
niezależnie od jej wartości, jeżeli nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy Pzp. 6. Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania części robót
zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą
techniczną a wykonaniem w zamian robót niezbędnych dla właściwego
funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi kosztorys
różnicowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli rozwiązania
zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego. 8. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian
technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi
okolicznościami: 1) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym
lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót, 2) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, 9.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany: 1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w
zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 2) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (jeżeli dotyczy a zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne (jeżeli dotyczy a zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia), 10. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może

zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 11.
Dopuszczalne są zmiany, których łączna wartość zmian jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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: 2019-07-23, 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 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:
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

Wydruk strony

