Ogłoszenie nr 606489-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.
Gmina Mniszków: Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni
tartanowej w miejscowości Mniszków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
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
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, e-mail 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
Nie

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:
tak
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
inny sposób : w wersji papierowej
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: Budowa bieżni
sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mniszków
Numer referencyjny: ZP.271.10.2018.AP
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: Opis przedmiotu
zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni o nawierzchni tartanowej
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w miejscowości Mniszków na działce nr 117 obr.
Mniszków powiat opoczyński, województwo łódzkie. Bieżnia będzie służyć do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz przeprowadzania zawodów
szkolnych oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców gminy
Mniszków. Bieżnia zbudowana będzie z następujących warstw ( od dołu): Warstwa odsączająca: 15 cm -Warstwa z kruszywa łamanego dolomit frakcji 31,5 63 grubości 10 cm -Warstwa z kruszywa łamanego dolomit frakcji 0-31,5 5-6 cm Nawierzchnia sportowa PU typu natrysk przepuszczalna (mata SBR+ natrysk
EPDM) grubości 1,3 cm. Powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniesie 878,40
m². Wokół nawierzchni zostanie wykonane obrzeże betonowe o wymiarach
6x20cm na podbudowie cementowo-piaskowej. Bieżnia (prosta z rozbiegami) ma
mieć długość 120 mb i ma służyć do biegów na dystansie 100 m oraz 110 m przez
płotki. Na bieżni ma być wyznaczone 6 torów. 1.2 Szczegółowy zakres robót
przewidzianych do wykonania zamówienia określony został w zgłoszeniu robót,
uproszczonej dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarach robót, stanowiących
załączniki niniejszej specyfikacji. 1.3 W przypadku wskazania przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia produktów konkretnego
producenta Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż
podane w tej dokumentacji czyli równoważnych. Ofertą równoważną jest
przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.
(Wskazanie w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń konkretnego
producenta ma jedynie na celu określenie minimalnych parametrów technicznych i
cech użytkowych wymaganych przez Zamawiającego w odniesieniu do
zastosowanych w projekcie produktów i ma wyłącznie charakter przykładowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji
projektowej o wyrażenie opinii, co do równoważności pod względem jakościowym
i technicznym, zaproponowanych materiałów i urządzeń. Opinia zostanie
wystawiona na podstawie dokumentów producenta. Opinia autora dokumentacji
projektowej może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o
akceptacji materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty w
przypadku „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. 1.4
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy : Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę, na podstawie umów o pracę (na cały okres realizacji zamówienia)
osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób
wyznaczonych do wykonywania w/w czynności, na podstawie umowy o pracę
przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykaz
musi zawierać wymiar etatu oraz zakres wykonywanych czynności. Na każdym
etapie realizacji zamówienia, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego
zobowiązany jest do przedłożenia kopii: umów o pracę, kopii dokumentów

potwierdzających zgłoszenia w/w pracowników do ubezpieczeń oraz zaświadczeń
ZUS potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę (za ostatni okres rozliczeniowy) dot. pracowników realizujących zamówienie
– w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania od Za-mawiającego. Analogiczne
wymagania dotyczą podwykonawców realizujących przedmiot zamówienia. W
przypadku nie przedstawienia w/w informacji w wymaganym terminie albo
stwierdzeniu przez Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia przez osobę
nie zatrudnioną przez Wykonawcę na umowę o pracę, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000,00zł za każdy taki
przypadek (tzn. za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek niż umowa
o pracę oraz nie przekazanie wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz
nie przekazanie kopii umów oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenie do
ZUS).
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7

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: 2018-10-15
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia
umowy do 15.10.2018 r.

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 określa szczegółowych wymagań co do
potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do
potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że: a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.

min. 1 osobą kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej lub odpowiadającym im
ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym
zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie . Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
poz. ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie
imienia i nazwiska kierownika budowy wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych (wg załącznika nr 4 do siwz) b) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie na roboty
budowlane, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu,
którego przedmiotem była przebudowa lub budowa bieżni na stadionie, lub budowa
lub przebudowa drogi, ulicy, o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż
100.000,00 zł/brutto (wg załącznika nr 3 do siwz)
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:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W
takim przypadku zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
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 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Oświadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załączniki Nr 5), 2.Oświadczenie
wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy
prawo zamówień publicznych.(załącznik nr 6) 3.Oświadczenie wykonawcy o
niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2018r. poz.
1445) (załącznik nr 7), 4.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( składane w terminie 3 dni po
opublikowaniu na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert - załącznik nr 8);
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 o udzielenie zamówienia. 5.Odpisu z właściwego rejestru (KRS-u)
lub centralnej ewidencji 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.
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 spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu: - warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności: 2.Kompletne oświadczenia wg zał. nr 2. - warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 3. Kompletne oświadczenia wg
zał. nr 2. - warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 4. 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, jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (według
załącznika nr 3 SIWZ). 5.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrole jakości lub 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 informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 SIWZ)
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)
Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w części VI pkt II składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w
pkt III zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Inne
dokumenty : 1.Formularz ofertowy zał. nr 1 SIWZ 2. Pełnomocnictwo w
przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika bezpośrednio z
załączonych do formularza ofertowego dokumentów tj z odpisu z właściwego
rejestru (KRS-u) lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego . 4. Dowód wniesienia wadium wraz
ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić
wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

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. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta,
która nie będzie zawierała wadium wniesionego we właściwej formie, terminie i
kwocie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy pzp. 1.1.
Wadium ustala się w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 1.2.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 12.00. 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr konta : 41 8973 0003 0040
0040 0143 0005 z adnotacją: „wadium do postępowania znak: ZP.271.10.2018.AP”
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i
gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału do oferty. Terminowe
wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia)
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. Wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający dokona
zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9. Zgodnie
z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
w przypadku gdy: 9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.2. Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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 powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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
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)
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
0,60
termin płatności 0,40

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:
ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Umowa na realizację zamówienia zostanie
zawarta na warunkach wymienionych w załą-czonym do SIWZ wzorze umowy –
załącznik nr 9. 2. Warunki zmiany postanowień umowy: 1/ zmiana osób, które
będą wykonywać zamówienie, przedstawionych w ofercie przetargowej w
przypadku: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) niewywiązywania
się z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana osób stanie się
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od wykonawcy. W
przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik musi spełniać wymagania
określone przez Zamawiającego w SIWZ. 2/ zmiana terminu realizacji zamówienia
w przypadku: a) ujawnienia braków w dokumentacji projektowej skutkujących
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli wady uniemożliwiają
planową realizację prac b) przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego; c) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na

prowadzenie robót; d) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót – odnotowane w Dzienniku
budowy, o ile nie są charakterystyczne dla danej pory roku; e) braku możliwości
wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawnione organy, lub nakazania ich wstrzymania przez uprawnione organy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f) wystąpienia okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedynie o okres
niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy. 3/ zmiana ceny
umownej w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W
takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia
w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej
wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z
przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; b) wykonania robót
dodatkowych, opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykraczających poza zamówienie podstawowe; c) rezygnacji z
wykonania części robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej
w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
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: 2018-09-05, godzina: 12:00,
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
> 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: 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

Wydruk strony

