
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp z o.o.: Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Banasiówka i Jesionowa oraz

przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Michałowice

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: ZAMAWIAJ ĄCY

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

Ogłoszenie nr 536736-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.
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Tak

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:

Podmiot

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32–091 Michałowice NIP 5130233716, REGON 122679187, Janusz

Madej - Kierownik Ruchu e-mail: puk@michalowice.malopolska.pl, nr fax. 12 388 87 71

Gmina Michałowice, Plac Józefa. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel. 12 388-57-40, fax. 12

388-50-35, NIP 513-006-01-09, REGON 351555714, Osoba do kontaktu: Robert Doniec e-mail:

puk@michalowice.malopolska.pl, nr fax. 12 388 87 71

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: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp z o.o., krajowy

numer identyfikacyjny 12267918700000, ul. Pl. J.Piłsudskiego 1 , 32-091 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

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

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
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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):

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 Pzp Zamawiający postanawiają wspólnie przeprowadzić

postępowanie przetargowe i udzielić zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji

sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Banasiówka i Jesionowa oraz

przebudowę drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Michałowice. Upoważnionym do

przeprowadzenia postępowania jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie

zawarta wspólnie przez Zamawiających z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.pukmichalowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.pukmichalowice.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
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Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna, złżenie osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem, posłańca,

kuriera

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z o graniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w sekretariacie

PUK (III piętro), w budynku administracyjny Urzędu Gminy Michałowice – Plac Józefa

Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

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 sieci kanalizacji sanitarnej oraz

rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Banasiówka i Jesionowa oraz przebudowa drogi

gminnej (ul. Banasiówka) w m. Michałowice

Numer referencyjny: PUK.ZP.271.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac

budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej

w rejonie ul. Banasiówka i Jesionowa oraz przebudową drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m.

Michałowice. 2. Zamówienie obejmuje realizację następujących szczegółowych prac: 2.1. Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i

Banasiówka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) obejmująca wykonanie nawierzchni

asfaltowej oraz odcinkowe zakrycie rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej

w miejscowości Michałowice, gm. Michałowice - zgodnie z projektem budowlanym objętym decyzją

o pozwoleniu na budowę nr AB.V.1.577.2017 znak: AB.V.6740.1.58.2017.AJ z dnia 31.05.2017 r.

oraz decyzją Nr AB.V.2.89.2017 znak: AB.V.6740.2.27.2017.MMR z dnia 02.08.2017 r. o

przeniesieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę r. UWAGA !!! Zakres prac budowlanych w

ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje tylko wykonanie elementów określonych w

przedmiarze prac i dokumentacji projektowej (zakres do realizacji zaznaczony na projektach kolorem

czerwonym – cała ul. Banasiówka i początek ul. Jesionowej). 2.2. Opracowanie na własny koszt

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 128 z późn. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729);
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projekt tymczasowej organizacji ruchu winien być uzgodniony i zaopiniowany przez stosownych

zarządców dróg (gminnych, powiatowych, krajowej) oraz zatwierdzony przez stosowny organ. 3.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją: 3.1. Pozwolenie na budowę – (zał.

Nr 8 do SIWZ); 3.2. Projekt budowlany – (zał. Nr 9 do SIWZ); 3.3. Specyfikacją Techniczną

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – (zał. Nr 10 do SIWZ); 3.4. Przedmiarem robót – ( zał. Nr

11 do SIWZ); 3.5. Niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 3.6. Uzgodnieniami,

decyzjami administracyjnymi, ewentualna wizją w terenie. 4. Wyżej wymienione dokumenty mają być

traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232410-9

45111300-1

45233142-6

45233220-7

II.6) Całkowita warto ść 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: Tak

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:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie podobne

dotyczyć może powtórzenia robót budowlanych (tj. robót z zakresu przedmiotu zamówienia).
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Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku, gdy

zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego (np. zalecenia Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego) i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia

za realizację zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do

wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe oferty

wybranej w przetargu).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

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 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi o

wartości pojedynczego zamówienia min. 500 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
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zakresie instalacji sanitarnych – kierownik budowy; - inżynieryjnej drogowej – kierownik budowy;

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: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy różnych

branż wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się uprawnieniami do kierowania

robotami w każdej z branż. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.)

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w

budownictwie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z

postępowania.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

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 6 do SIWZ, 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 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

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

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

(oryginał) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik Nr 4 do SIWZ -

jeżeli dotyczy. 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.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - w

przypadku podmiotów występujących wspólnie. 5. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony

według informacji podanych w ust. 15 SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny - załącznik nr 11 do

SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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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
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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

Gwarancja 40,00

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

nieograniczony)
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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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b38afa...

13 z 20 2019-04-11, 14:35



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:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach załączonego projektu umowy (załącznika Nr 12 do SIWZ).

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę

stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

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:
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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. 2. Zamawiający

dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności

wymienionych niżej: a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne,

archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy,

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, b) niekorzystne warunki

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki

pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice,

ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów

technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,

dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu

rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić

w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno

zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i najbliższą stację meteorologiczną, c) zmiany będące

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  wstrzymanie robót

przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z

przyczyn od Zamawiającego niezależnych;  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian

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

wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego

realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpienie kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku

zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji, f)

wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje

te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) wystąpienie

braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, i) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków

nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie
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przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna,

zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz

powodujące niemożność wykonania umowy, j) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie

prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, k) niemożności wykonania

robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, l) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w

przypadkach: a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od

towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w

wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym

dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie

faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia

umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, b) dokonania

końcowego rozliczenia wykonanych robót, c) w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i

zamiennymi. 4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: a) zmiany

technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane,

w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez

producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub

technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez

Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta

nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany

wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, b) zmiana osób, które będą uczestniczyły

w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwiązania umowy, śmierci, choroby lub innych zdarzeń

losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ, c) zmiana umowy w

zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie

podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego

podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie

sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie przedsięwzięcia, e) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, f) zmiana
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wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy;

5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być

przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar

dowodu zaistnienia zmiany spoczywa na Wykonawcy, b) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. c) Zamawiający może uwzględnić możliwość

zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ

okoliczności oraz przepisów prawa, 6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-4 stanowią katalog

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody.

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: 2019-04-26, 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

>

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
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Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. UWAGA !!! Wykonawca bez wezwania zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej (www.pukmichalowice.pl - zakładka: inwestycje/Przetargi), informacji

określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do

SIWZ), o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz zez złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w

postępowaniu o udzielenia zamówienia. 2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust 1 i 2 ustawy Pzp,

będzie stosował Procedurę odwróconą w przetargu nieograniczonym. 3. Zamawiający w niniejszym

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków

udziału w postępowaniu). 4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6.5.3. SIWZ, uchyla się od

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną z pośród pozostałych ofert. 5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ppkt 5.1.2. litera b)

i c) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w ppkt 6.4.2.

SIWZ. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
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zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (czynne

uczestnictwo w realizacji zamówienia). 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja

ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 5.1.2. litera c) SIWZ. 10.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 i

załącznik nr 3 do SIWZ. 11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,

zamawiający żąda w załączniku nr 4 do SIWZ (zobowiązanie podmiotu trzeciego) przedstawienia

informacji, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu

zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 12. Wykonawca

nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z

2017 r., poz. 570 z późn. zm.). 13. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 14. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w
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oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15. Poświadczenia za zgodność z

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Poświadczenie za

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 18. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik, do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 19. W przypadku złożenia przez

wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych,

zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku

Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się

średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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