
Gmina Rozprza: Budowa przedszkola w Niechciach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady

pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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 Rozprza, krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul. 900-lecia 3 , 97-340 Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail

inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,

czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.rozprza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

Tak

Inny sposób:
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Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Rozprzy, Al. 900 - lecia 3, 97 -340 Rozprza (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedszkola w Niechciach

Numer referencyjny: IZP.271.1.15.2019

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

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: Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy przedszkola w Niechcicach wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną, placem zabaw, wewnętrznym układem komunikacyjnym i niezbędnymi miejscami parkingowymi oraz wszystkimi pracami, które umożliwią użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce nr ewid. 1280 obr. Niechcice. Miejsca postojowe zlokalizowane są na działkach wzdłuż istniejących jezdni na

działkach nr ewid. 1276 i 1278 obr. Niechcice. Budynek przedszkola został zaprojektowany jako obiekt wolnostojący, parterowy i niepodpiwniczony. Program funkcjonalny obiektu jest dostosowany do potrzeb

125 dzieci oraz 22 osób obsługi. Dzieci będą przebywać w pięciu salach zajęć z podziałem na grupy wiekowe – każda maksymalnie po 25 dzieci. Sale wyposażono w łazienki dla dzieci oraz pomieszczenia

magazynowe. W obiekcie wydzielono salę wielofunkcyjną umożliwiającą organizację zajęć rytmiczno-ruchowych oraz organizację przedstawień okolicznościowych. Przedszkole będzie posiadać własną kuchnię

z odrębnym wejściem. Dla personelu przedszkola zaprojektowano pomieszczenia biurowo-socjalne. Zakres przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) przygotować plac budowy (w

tym organizacja ruchu w otoczeniu budowy, wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy, urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania

wody i energii elektrycznej), 2) wykonać demontaż istniejącego ogrodzenia, 3) wybudować budynek przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno – kanalizacyjną, elektryczną [tablic rozdzielczych

obiektu, oświetleniową, gniazd wtyczkowych, zasilającej urządzenia wentylacyjne i grzewcze, odgromową, monitoringu CCTV, alarmową SSWiN, połączeń ekwipotencjalnych)], centralnego ogrzewania wraz z

kotłownią na opał stały (pellet drzewny), instalację wentylacji mechanicznej (układy wentylacyjne wraz z centralami wentylacyjnymi) i telefoniczną, 4) wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze

wodociągowe, 5) wybudować wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi oraz zatoki postojowe wzdłuż jezdni, 6) wybudować instalację zewnętrzną – oświetlenie terenu, 7) wybudować

plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, 8) wybudować ogrodzenie wraz z bramami i furtkami 9) opracować świadectwo charakterystyki energetycznej i instrukcję p.poż. 10) wykonać dokumentację

powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (2 egz.), 11) pozyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu, 12)

przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły z badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne,

świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.) – 2 kpl. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45231300-8

45232411-6

45331110-0

45331100-7

45331211-8

45331221-1

45311000-0

45315000-8

45312200-9

45233260-9

37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wyjaśnienia nt. dotychczasowego stanu robót Budowa budynku przedszkola została rozpoczęta w roku 2018 przez wykonawcę wybranego w ramach przetargu nieograniczonego.

Firma ta porzuciła plac budowy i z powodu nierealizowania kontraktu, umowa z Wykonawcą została rozwiązana. Przez dotychczasowego wykonawcę wykonane zostały ławy i ściany fundamentowe budynku

(bez trzpieni żelbetowych), w części została wykonana instalacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna, w części zostało wykonane przyłącze wodociągowe oraz w części instalacja elektryczna. Inwentaryzacja

wykonanych robót została wykonana przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Roboty naprawcze dotyczące izolacji ścian fundamentowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej

kanalizacji sanitarnej zawarte są w przedmiarach robót. Gmina Rozprza zleciła Politechnice Łódzkiej Katedrze Budownictwa Betonowego przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie fundamentowych

bloczków betonowych oraz zaprawy wykorzystanej do wykonania spoiny muru. Wyniki badań potwierdzają możliwość kontynuacji budowy. Gmina Rozprza zleciła przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych,

które potwierdzają prawidłowe wytyczenie budynku. 2. Parametry płytek ściennych i podłogowych: Gres do kuchni – nieszkliwiony, wymiar 20cm x 20cm, powierzchnia structure, nasiąkliwość wodna 0,05 %,

skuteczność antypoślizgowa klasa R-12, odporność na ścieranie wgłębne135 mm3, odporność na plamienie klasa 4, siła łamiąca powyżej 5000 N, Gres do pomieszczeń technicznych – wymiar 29,7cm x29,7 cm,

powierzchnia mat, nasiąkliwość wodna 0,05 %, skuteczność antypoślizgowa klasa R-10, odporność na ścieranie wgłębne135 mm3, odporność na plamienie klasa 4, siła łamiąca powyżej 1300 N, Gres do łazienek

- wymiar 29,7cmx29,7cm, powierzchnia satyna, nasiąkliwość wodna 0,05%, skuteczność antypoślizgowa klasa R-10, odporność na ścieranie PEI 4, odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej 1300 N,

Glazura do łazienek – płytka ścienna matowa o wymiarach 20cmx20 cm, kolory ciepłe – uzgodnić na etapie budowy, nasiąkliwość wodna powyżej 10 %, odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej

800 N, odporne na pęknięcia włoskowate, Glazura do pomieszczeń technicznych i kuchni – płytka ścienna matowa o wymiarach 29,7x60 cm, kolory biały, nasiąkliwość wodna powyżej 10 %, odporność na

plamienie klasa 5, siła łamiąca powyżej 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate. 3. Parametry wyposażenia łazienkowego: Ręcznik papierowy • Materiał Plastik ABS • Kolor Biały • Pojemność 600 listków •

Zamknięcie Zamek i kluczyk plastikowy • Kontrola ilości papieru Wizjer do kontroli poziomu papieru Dozownik na mydło • Materiał Plastik ABS • Kolor Biały • Pojemność 0,5 litr (500 ml) • System Zawór

niekapek • Sprężyna Stal hartowana • Przycisk Ergonomiczny Suszarka do rąk • uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, suszarka wyposażona w silnik bezszczotkowy, praca w trybie EKO •

obudowa z tworzywa ABS, kolor biały • w przewód zasilający z wtyczką, wyłącznik grzałki z tyłu obudowy, łatwo dostępny po zamontowaniu suszarki 4. Parametry schodów na strych: • dopuszczalne

obciążenie: 160 kg • odporność ogniowa EI:60 minut • wysokość skrzyni: 14cm • szerokość stopni:8 cm • odległość między stopniami: 25 cm • długość stopni:34 cm grubość stopni 2 cm • grubość izolacji

termicznej:3 cm • długość drabiny: 280 cm lub 305 cm 5. Pielęgnacja zieleni: I. Pielęgnacja trawników będzie obejmowała: − koszenie, • pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 8cm

-10cm skrócenie do wysokości ok. 5cm, • następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10cm -12cm, • ostatnie,

przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (pierwsza połowa października), − grabienie w tym: • grabienie wiosenne, •

grabienie jesienne (wywóz liści realizowany jest na bieżąco, najpóźniej następnego dnia po zgrabieniu), − nawożenie, • wiosną trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagą azotu, • od połowy lata należy

ograniczyć azot a zwiększyć dawki potasu i fosforu, • ostatnie nawożenie powinno zawierać tylko potas i fosfor, przy czym wykonać je należy nie później niż do połowy sierpnia, − aeracja wiosenna w tym: •

wałowanie, • napowietrzanie i wertykulacja darni, − uzupełnianie ubytków (dosiew trawy,) − likwidacja kretowisk, − odchwaszczanie, • chwasty trwałe w okresie gwarancyjnym należy usuwać ręcznie,

niezwłocznie po ich pojawieniu się (przed zakwitnięciem); − podlewanie (w zależności od potrzeb) – tak aby po podlaniu gleba była wilgotna na głębokość 10cm -15cm. II. Utrzymanie i pielęgnacja drzew i

krzewów będzie obejmowało: 1. Pielęgnację drzew i krzewów w tym: − podlewanie w zależności od potrzeb, − nawożenie-zalecane nawożenie 1x wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników

pokarmowych, − wykonanie mis wokół drzew lub krzewów oraz ich systematyczne odchwaszczenie − usuwanie odrostów korzeniowych „dzikich” pędów, − wymiana uschniętych i uszkodzonych sadzonek, −

wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, − cięcie formujące i pielęgnacyjne (przycięcie złamanych chorych lub krzyżujących się gałęzi).

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 1.500.000,00 zł, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert. b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną w wysokości 4.500.000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy: a) wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego rodzajem przedmiotowi niniejszego

zamówienia tj. podlegającego na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn.

zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł – wg załącznika nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie tego warunku należy załączyć

poświadczenie wykonanych robót lub bezusterkowy protokół odbioru; W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na

PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN); b) wykonawca musi dysponować osobami, które zostaną

przez niego skierowane do realizacji zamówienia tj.: 1) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –

budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz pełniła funkcję kierownika

budowy przez cały okres realizacji inwestycji nad co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg

załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego; 2) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji

kierownika robót lub budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych przez cały okres realizacji polegającej na budowie budynku należącego do kategorii

obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi

posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 3) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w

pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót (decyduje data

wydania uprawnień) oraz pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII,

XIV, XV lub XVI– wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę
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członków właściwej izby samorządu zawodowego; 4) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz musi posiadać minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót (decyduje data wydania uprawnień) przy realizacji robót drogowych (drogi wewnętrznej lub drogi gminnej). Osoba musi posiadać

aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; – wg załącznika nr 5 do SIWZ. Uwaga: Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994

r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 65).

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:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu 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 Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

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:

1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit a) potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy w wysokości 1.500.000,00 zł, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokument, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2

lit b) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

zamawiającego tj. w wysokości 4.500.000,00 zł ; 3) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit a) SIWZ tj. co najmniej jednej roboty odpowiadającej rodzajem przedmiotowi

niniejszego zamówienia tj. podlegającego na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j.

Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2 i wartości roboty nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota

została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4) wykaz osób, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit b) skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do

kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami tj.: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Osoba

ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz pełniła funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji

inwestycji nad co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo

Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b)

osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy

(decyduje data wydania uprawnień) oraz pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych przez cały okres realizacji polegającej na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII,

XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę

członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika

robót lub budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót (decyduje data wydania uprawnień) oraz pełniła

funkcję kierownika robót elektrycznych przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI– wg załącznika

do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego; d) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoba ta musi posiadać minimum

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f99c74...

4 z 8 19.06.2019, 12:49



5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy (decyduje data wydania uprawnień) oraz musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji

kierownika budowy lub robót (decyduje data wydania uprawnień) przy realizacji robót drogowych (drogi wewnętrznej lub drogi gminnej). Osoba musi posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 1) do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w

rozdziale VI SIWZ pkt. 1 – 4, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, że nie podlega wykluczeniu i załączniku nr 3 do SIWZ, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 pkt. 1

ustawy Pzp); 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt. 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; 3) zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w załączniku nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 1.1); 4) wykonawca, który powołuje się na

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1); 5) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 6)

kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną na podstawie załączonych przedmiarów robót. Zamawiający wymaga, aby w opracowanych metodą uproszczoną kosztorysach ofertowych zostały

podane: - stawki robocizny kosztorysowej Rg (zł), - wskaźniki narzutów kosztów pośrednich Kp (%), - wskaźniki narzutów zysku Z (%), - wskaźniki narzutów zakupu materiałów Kz (%). 7) oryginał

poręczeń/gwarancji wniesienia wadium należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy, do pokoju nr 17 przed terminem składania ofert, a do oferty

załączyć kserokopię. 8) zobowiązanie podmiotu/ów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale wg załącznika nr 6 (jeżeli dotyczy).

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 (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp); W celu oceny, czy wykonawca

polegając na zdolnościach 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 10) w przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem uczestników wspólnie biorących

udział w postępowaniu może być jeden z tych wykonawców; 11) jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa to do oferty należy dołączyć stosowne

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w

Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.15.2019 budowa przedszkola w Niechcicach”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu

następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako

ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)

innej niż pieniądz – oryginał poręczeń/gwarancji wniesienia wadium należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy, do pokoju nr 17 przed terminem

składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie zamawiający wymaga aby w treści

dokumentu znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy on oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zgodnie z dyspozycją art. 45

ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone

przelewem. Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 7b oferta wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu, gdyż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

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
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(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 60,00

okres gwarancji 20,00

okres rękojmi 20,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f99c74...

6 z 8 19.06.2019, 12:49



Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy. Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania

ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić

w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści

oferty w zakresie opisanym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zmiany dotyczą: 1. Czasu ukończenia robót. 2. Sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana

wynagrodzenia. 3. Osób i podmiotów. 4. Inne zmiany: a) Dopuszcza się Zmiany umowy wskutek wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej

staranności; b) Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca; c) Zmiany spowodowane zmianą powszechnie

obowiązujących przepisów prawa; d) Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego; e) Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na

skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi; f) Zmiany

prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie

postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zam. pub. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,

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

> 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
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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
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