
Ogłoszenie nr 37696 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.

Michałow ice: Budow a sieci kanalizacj i sanit arnej  w  obszarze ul. Rycerza

Raciborza w  m. Raciborow ice i Kończyce

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Roboty budow lane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

Zamów ienie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie

Nazw a proj ek tu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zak łady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, k tórych

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj n ie j ednostek, k tóre będą realizow ały

zamów ienie, obej muj e społeczną i zaw odową in tegracj ę osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza centralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , k tóremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

I n formacj e na temat  podmiotu k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.pukmichalowice.pl
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Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie przez zamaw iających

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:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw  członkow sk ich

Unii Europej sk iej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iającymi z innych państw

członkow sk ich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I n formacj e dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 12267918700000, ul. Pl. J.Piłsudskiego  1, 32091   Michałowice, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 12 388 87 71, e-mail sbro@michalowice.malopolska.pl, faks 12 388 87 71.

Adres strony internetowej (URL): www.pukmichalowice.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli 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)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

nie

www.pukmichalowice.pl

Adres st rony in ternetow ej , na k tórej  zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych w arunków

zamów ienia

nie
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www.pukmichalowice.pl

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony -  w ięcej  in formacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub w niosk i o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu należy przesyłać:

Elek t ron iczn ie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091

Michałowice, III piętro, Sekretariat.

Komunikacj a elek t ron iczna w ymaga korzystan ia z narzędzi i urządzeń  lub formatów  plików , k tóre

n ie są ogóln ie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze

ul. Rycerza Raciborza w m. Raciborowice i Kończyce

Numer  referencyj ny:  PUK.ZP.1.2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielen ie zamów ienia przeprow adzono dialog techniczny

nie
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I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:  roboty budowlane

I I .3)  I n formacj a o możliw ości sk ładania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krótk i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -

określen ie zapotrzebow ania na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:  1. Przedmiotem

zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową sieci

kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rycerza Raciborza w miejscowościach Raciborowice i Kończyce, Gmina

Michałowice. 2. Zamówienie obejmuje realizację następujących prac: 2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej D200 i D160 mm PVC - zgodnie z projektem budowlanym objętym prawomocną decyzją Starosty

Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.780.2016 z dnia 03.08.2016 r. 2.2. Projektowana inwestycja

zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 205, 213/7, 214/1, 220/1, 221/1, 223/1, 226/1,

227/1, 228/1, 229/1 - obręb Raciborowice oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 249/1, 250/1, 251,

252/1, 291 – obręb Kończyce, Gmina Michałowice, woj. małopolskie. 3. Przedmiot zamówienia należy realizować

zgodnie z dokumentacją: 3.1. Dokumentacja projektowa – (zał. Nr 7 do SIWZ); 3.2. Specyfikacją Techniczną

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – (zał. Nr 8 do SIWZ); 3.3. Przedmiarem robót – ( zał. Nr 9 do

SIWZ); 3.4. Niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 3.5. Uzgodnieniami, decyzjami

administracyjnymi, wizją w terenie. 4. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie

uzupełniające się.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 45231300-8

Dodatkow e kody CPV:45232410-9, 45111300-1, 45233142-6

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (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)

I I .7)  Czy przew iduj e się udzielen ie zamów ień , o k tórych mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .
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134 ust . 6 pk t  3 ustaw y Pzp:  nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na k tóry została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na k tóry został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 30/06/2017

I I .9)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

ile w ynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje szczególnych wymogów

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje szczególnych wymogów

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność techniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: Doświadczenie: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na budowie sieci

kanalizacji sanitarnej o wartości pojedynczego zamówienia, min. 200 tysięcy złotych brutto; Osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca powinien dysponować minimum

jednym pracownikiem lub osobami współpracującymi posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania i

nadzorowania robót budowlanych w następujących specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie instalacji

sanitarnych – kierownik budowy; - konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg – kierownik robót;

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: tak

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w yk luczenia określone w  ar t . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iaj ący przew iduj e w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y
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Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o n iepodleganiu w yk luczeniu oraz spełn ian iu  w arunków  udziału  w

postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełn ian iu  kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

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

ppkt 6.2.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 6.2.3. 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 ppkt 6.2.2., 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w ppkt 6.2.1.

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=047c7bf3-c17e-40a2-9da0...

6 z 15 2017-03-06 16:45



I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

6.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. 5. pkt 5.1. ppkt 5.1.2 ltera c) SIWZ, wraz z

podaniem ich rodzaju, 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 5 do SIWZ, 6.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. 5. pkt 5.1. ppkt 5.1.2 ltera c)

SIWZ, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

6.4.1. Wypełniony formularz ofertowy – ( wg załącznika Nr 1 do SIWZ), 6.4.2. Zobowiązanie podmiotu

trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 6.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie wynika ono z

wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG, 6.4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub

reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie. 6.4.5. Kosztorys

ofertowy uproszczony sporządzony według informacji podanych w ust. 15 SIWZ – Opis sposobu obliczenia

ceny - załącznik nr 9 do SIWZ,

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielen ia zamów ienia:  przetarg nieograniczony
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I V.1.2)  Zamaw iaj ący żąda w niesien ia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduj e się udzielen ie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ron icznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ron icznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer ty w ar iantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zostaną zaproszeni do udziału  w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I n formacj e na temat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcj a elekt ron iczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elek t ron icznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, k tórych w artości będą przedmiotem aukcj i elek t ron icznej :

Przew iduj e się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikające z opisu przedmiotu

zamów ienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

cena 60

gwarancja 40

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o k tórej  mow a w  ar t . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyj ny, par tnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I n formacj e na temat  negocj acj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I n formacj e na temat  dialogu konkurencyj nego

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: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I n formacj e na temat  par tnerstw a innow acyj nego

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:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elek t ron iczna

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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:
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I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduj e się istotne zmiany postanow ień  zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofer ty, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy:  tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy

Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana

terminów wykonania umowy: a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: klęsk żywiołowych,

warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie

robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) zmiany

spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robót na

niewypały i niewybuchy, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, wystąpienie odmiennych od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) konieczność wykonania

robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania

organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w

szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: przekroczenie

zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach,

terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa

wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów

realizacji inwestycji; f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia,

mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub

zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; g)
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inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości

prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; h) w przypadku zawarcia umowy z

Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe

Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków

finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na

wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy

maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych

przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany

technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: z uwagi na możliwość osiągnięcia

wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych,

instalacji i urządzeń, z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne

obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, pojawienie się na rynku materiałów lub

urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji

inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy, konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych,

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy

administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, konieczność zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
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obowiązującego prawa, konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub

sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad

lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu

wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót

objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie,

przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 3) pozostałe zmiany

spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie

wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku

rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W

takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub

usunięcie kolizji, f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, g) wprowadzenia lub zmiany

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i

warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 2. W

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji

budowanych urządzeń. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 4. W przypadkach

określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub

przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 5. Wszystkie powyższe

postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zamawiający przewiduje również możliwość

dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. 7. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony

na piśmie. 9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE
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I V.6.1)  Sposób udostępnian ia in formacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środk i służące ochronie in formacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin sk ładania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału  w  postępow aniu:

Data: 21/03/2017, 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

> Polski

I V.6.3)  Termin zw iązania ofer tą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej sk iej  oraz n iepodlegających

zw rotow i środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow sk ie Europej sk iego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), k tóre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części

zamów ienia:  nie

I V.6.5)  Przew iduj e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ienia, j eżeli środk i służące

sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, k tóre zamaw iający

zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, n ie zostały mu przyznane

nie

I V.6.6)  I n formacj e dodatkow e:
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