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Osloszenie m 570151-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: Budowa sieci wodoci4gowej W 125 PEHD wraz

z podzialem na 3 etapy w miejscowo5ci Sucha G6rna, gm. Polkowice.

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Robotv budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiega6 sig rryl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno3d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednosteko kt6re bgd4 realizowaly

zamdwienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskzrinik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niZ 30%, os6b zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryl/powierryli prowadzenie
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postgpowania:

Postgpowanie jest pneprowadzane wsp6lnie pnez zamawiajAcych

Nie

Jezeli tak, naleZy wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi

do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych parfistw czlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. t) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 39055865900000, ul. ul. D4browskiego 2,59-100 Polkowice, woj. dolnodl4skie,

pafstwo Polska, tel. 768 462911, e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.

Adres strony intemetowej (URL): www.pgm-polkowice.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskad dostgp do narzgdzi i vz4dzefi lub format6w

plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieli dotyc4flz

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z

innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie za pueprowadzenie postgpowania

odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zun6wienie bgdzie ludzielane przezkat2dego z

zamawiaj 4cych indywidualnie, c zy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
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pozostalych zamawiaj qcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

htp://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyska6

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy pzesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

I)opuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Tak

Innv soos6b:
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pisemnie

Adres:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. 59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgilzi i urzqdzefi lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych nuzgdzi moZna uzyskad pod

adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu pruez zamawiaj4cego: Budowa sieci wodoci4gowej W 125

PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowodci Sucha G6rna, gm. Polkowice.

Numer referencyj ny: Nr sp.1412020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgfici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu

do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czgSci lub grup cz95ci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wvkonawcv:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostow, uslug lub rob6t

budowlanych lub olveSlenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest budowa sieci wodoci4gowej zrur PE O 125 -dlugo56

453.14 m; na potrzeby budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowo6ci Sucha G6ran ,

gm. Polkowice, na dzialkach o nr geoderyjnym 176121,175120,509/7,175113,176/15;175/16,

50913, 50711,175/3; 504/2,497. Inwestycja podzielonajest na trzy etapy. Przedmiot zam6wienia

zostal ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa BIURO PROJEKTOWE

INZYNIERIA SANITARNA POGOMELISKA 48, 59-140 CHOCIANOW Zakes podstawowy

rob6t stanowiqcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami takimi jak: a) dokumentacja

pojektowa b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, c) przedmiar rob6t,

II.5) Gl6wny kod CPV: 45200000-9

kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (jeZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartos6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

malrsymalna wartoit w calym olwesie obowiqzlwania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupdw)

Dodatkowe

Fd c""l
Froooill
F Boill
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Il,7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art, 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okedlenie przedmiotu, wielkodci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zwnawiaj4cy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6,

polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakes stanowii bgdzie nie

wigcej ni2 50% warto5ci zam6wienia podstawowego. Powy2sze zam6wienie udzielane bgdzie moglo

byi w okesie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy

rob6t budowlanych.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z^w^rt^

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: 2 lub dnirch:.

Iub

data rozpoczgcitz lub zakohczenin:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INF'ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

[I.1) WARUNKT UDZTALU W POSTqPOWANTU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okeilenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

IILl.3) Zdolno6d techniczna lub zawodowa

Okedlenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek jeZeli wykaZe: a) naleLrytq realizacjg w okresie

ostatnich piEciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, ajeZeli okres prowadzenia
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dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okresie, co najmniej : -dw6ch rob6t budowlanych zbli2onych

do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze budowy, przebudowy lub wymiany sieci

wodoci4gowej o l4cmej wartoici min 200.000 zlotych b) mo2liwoS6 dysponowania, co najmniej

jedn4 osob4, skierowan4 przez wykonawcg do realizacji przedmiotowego zam6wienia posiadaj4c4

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczsh z bran2y instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i vrz4dzeh

cieplnych, wentylacyjnych, gazowy ch, wodoci4gowych i kanalizacyj nych

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnodci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe: l.W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w rozdz.III. pkt 1.2) SIWZ zostan4 spelnione wyl4cmie

jeZeli: co najmniej jeden z nich wyka2e naldcyt4 realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a je\eli okes prowadzenia dzialalnodci jest k6tszy - to w tym

okesie, co najmniej : -dw6ch rob6t budowlanych zbli2nnych do przedmiotu niniejszego

zam6wienia o charakterze budowy, przebudowy lub wymiany sieci wodoci4gowej o l4cznej

wartoici min 200.000 zlotych 2. Na podstawie arl. 29 ust 3a (orazw zwi4zku z art.36 ust 2 pkt

8a) ustawy Zamawial4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praca (pelny etat) przez

Wykonawcg lub podwykonawcg co najmniej 5 os6b wykonuj4cych wskazane ponizej czynnodci w

trakcie realizacji przedmiotowego zam6wienia: a) crynno5ci zwi4zane z pracami

przygotowawczymi , ziemnymi i odtworzeniowymi terenu co najmniej 2 osoby; b) czynnoSci

zwiqzane z rcbotami instalacyjno-montaZowymi w zakesie bran2y sanitarnej - co najmniej 3

osoby

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art,24 ust.5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

lztl 05.08.2020, l0:33



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id=d 1...

III.3) WYKAZ OSWIADCZEI{I SKI-,ADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI{ LUB DOKUMENToW, SKI-ADANYCH PRZF-Z

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWYPZP:

il.s) WYKAZ OSWT.q,OCZNN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1

USTAWYPZP

[r.5.1) W ZAKRESTE SPEr-NrANrA WARUNK6W UDZTALU W POST{POWANIU:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze3niej ni2 w okesie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania oferl albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a

jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z

zal4czeniem dowod6w okeSlaj4cych czy te roboty budowlane zostaLy wykonane naleZycie, w

szczeg6lnoSci informacji o tym cry roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4d2

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly
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wykonywane, a je2eli zuzasadnionej przycryny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest

w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty; b) wykaz os6b, skierowanych przez

wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za

Swiadczenie uslug, kontrolg jakoici lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, dodwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych

do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oru

informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) zobowiqzanie innych podmiot6w do

oddania Wykonawcy do dysporycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, w

sytuacji okreslonej w art.22a ustawy; d) Inne dokumenty: ffl w zakresie okeSlonym przez

Zamawiaj4cego w SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswnnczni{ LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCq W POSTqPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

l.Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladajqcej ofertg, podpisane przez osobg upowaZnion4

do reprezentowania Wykonawcy, w prrypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 2.W

przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wsp6lnie, do oferty musi byi dolqczony

dokument ustanawiaj4cy przez Wykonawc6w chc4cych startowad wsp6lnie wsp6lnego

pelnomocnika. 3.W z:vtiqzku z zastosowaniem wynagrodzenia kosztorysowego do oferty naleiry

zal4czye kalkulacjg (kosztorys ofertowy) brutto ceny kosztorysowej sporz4dzon4 zgodnie z

zapisami specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Kosztorys ofertowy musi by6

sporz4dzony metod4 szczeg6low4 wraz z podaniem skladnik6w cenotw6rczych do

kosztorysowania ( rg, ko, kz, zysk) oraz zestawieniem material6w i urzqdzeri.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy 24da wniesienia wadium:
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Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem

skladania ofert wadium w wysoko6ci 5.000 zl (slownie: pigi tysigcy zlotych).

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5,) Wymaga si9 zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawctiw, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, parlnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wvkonawc6w
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Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta'.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodattowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopusz cza sig Ao2enie ofert w

formie katalog6w elektronicmych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiry wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq pzedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

orazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektroni cznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcn kt6rzy nie zloLyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2,2)Kryteria

Kryteria

cena kosztorysowa brutto 60,00

Okes udzielonej gwarancji jakoSci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6ryi mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasftzezenie ptawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

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

Nalezy podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania oferr, jezeli zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu o graniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:
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Informacje dodatkowe:

IV,4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania tech niczne tr zydzeft informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre5lenie minimalnych wysoko5ci

post4piefi:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wz6r umowy

Wymagania doty czqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

l. Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleirytego wykonania

umowy w wysokoSci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
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Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zlwartei umowy w stosunku do tre5ci oferty' na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartei umowy: 1. Dopuszcza sig zmiang

przedstawicieli stron z przyczyn niezaleZnych od stron (sily wylsze* , zdnzenia losowe ,stan

epidemiologiczny itp.), zmiana wymaga wyl4cznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy,

2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omylkg, 3. Termin realizacji

zam6wienia mo2e ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a)

wystqpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru sytuacj i nie przewidzianych na etapre

zawarcia umowy oraz innych uniemo2liwiaj4cych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami

technologii: opad6w deszczu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydlMony o ilo5i

dni wystgpuj4cych niekorrystnych warunk6w atmosferycznych. Zamawiajqcy pisemnie powiadomi

Wykonawcg o wmowieniu rob6t, b) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie

zam6wienia z wolnej rgki na rcalizacjE rob6t, o kt6rych mowaw art.67 lub rob6t dodatkowych, o

kt6rych mowa w art. 144 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych. c) w przypadku stwierdzenia wad w

dokumentacji projektowej uniemoZliwiaj4cych prawidlow4 realizacjE przedmiotu umowy termin

zakoriczenia rob6t mo2e zostai przedluZony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji

proj ektowej, d) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiaj4cego, w trakcie

realizacji prac lub z przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy (sil wyzszych), e) stwierdzenia w trakcie

rob6t kolizji z istniej4cymi urzqdzeniami, kt6re nie sq geoderyjnie zinwentaryzowane. Termin zostaje

w6wczas przedlu2ony o czas potrzebny do usunigcia kolizji f) stwierdzenia w trakcie rob6t

wszelkiego rodzaju przeszk6d, utrudnieri, zlych warunk6w gruntowych itp. uniemo2liwiajqcych

terminowe lub prawidlowe wykonanie zadania , zgodnie ze sztuk4 budowlan4. Termin zostaje

w6wczas przedlu?ony o czas potrzebny do usunigcia przeszk6d, utrudnieri itp. g) stanu

epidemiologicmego w kraju; Termin zostaje w6wczas przedlu2ony o czas potrzebny do realizacji

zadania, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez organy nadrzgdne; w celu zachowania nale2ytej

ostroZno5ci, mo2liwoSci realizacJi umowy itp. 4. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi zmiany zakesu

rzeczowego rob6t dokonanego przez Zamawiaiqcego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn
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niezaleZnych od Wykonawcy ( koniecznoSci zmiany technologii wykonywanych prac , sil

wyZszych*, nie uzyskania zgody na wejdcie itp. ), 5. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci

wskazanych w ust.4,Zamafrajqcy dopuszcza mo2liwoSi zmiany wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w $ 9 ust. I wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do obowiqzujqcej tre6ci umowy

wartodci rozliczenia koricowego, w nastgpuj4cy spos6b: a) przygotowanie przez Wykonawcg

kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego rob6t z uwzglgdnieniem

zmian wprowadzonych wskutek okolicznoSci wskazanych w umowie, b) sprawdzenie i

zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez inspektora nadzoru, c) spisanie pomigdzy

stronami stosownego aneksu finansowego do umowy. *sila wy2sza - wydarzenie lub okoliczno66 o

charakterze nadzwyczajnym, na kt6r4 Wykonawca ani Zamavnaj1cy nie maj4 wplywu; wyst4pieniu

kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj 4cy, dzialaj4c racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawuciem

Umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pienia, Wykonawca ani Zamawiajqcy, dzialaj4c racjonalnie,

nie mogli uniknqi lub jej przezwyciE2S,6; oraz kt6ra nie moze byi zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.

IV.O INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (e2eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data:2020-08-24, godzina: l1 :30,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

ft>rzetarg nieograniczony, ptzetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> jgryk polski
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IV.6.3) Termin zutiqzani^ ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6,4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryznania 6rodk6w, kt6re mialy byd przeznaczone na slinansowanie caloSci lub czg5ci

zam6wienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

M
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