
Ogłoszenie nr 302401 - 2016 z dnia 2016-08-24 r.

Słupsk: Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym

wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
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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: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. E.

Orzeszkowej  1, 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo , tel. 059 8426051 do 57,59 8400039,

e-mail , faks 059 8422207, 0590840 00 39.

Adres strony internetowej (URL): www.wodociagi.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

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.wodociagi.slupsk.pl
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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

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

w inny sposób:

nie

Adres:

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 wodociągowej w ul.

Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku.

Numer referencyjny: 24/PI/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul.

Chłopickiego (dz. nr 145 i 205/6 obręb 15) wraz połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul.

Dwernickiego (dz. nr 138 obręb 15) w Słupsku oraz przełączeniem istniejących przyłączy

wodociągowych na odcinku nowo wybudowanej sieci wodociągowej. 4.2. Wykonawca

zobowiązany będzie współpracować z Wykonawcą robót drogowych, wyłonionym i

wskazanym przez Zarządcę drogi tj. ZIM Słupsk, który będzie realizował zadanie inwestycyjne

obejmujące budowę nawierzchni w ul. Chłopickiego na zlecenie Zarządu Infrastruktury

Miejskiej. Wykonawca winien zakończyć roboty budowlane przed rozpoczęciem realizacji

robót drogowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje harmonogram robót i

uzgodni jego zakres z Zamawiającym i ZIM Słupsk. 4.3. Ze względów technologicznych

(ciągłość dostawy wody) i na konieczność wyłączeń zasilania wody, prace należy prowadzić

zgodnie z etapowaniem określonym w dokumentacji oraz w uzgodnieniu z eksploatatorem

sieci. 4.4. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci

wodociągowej w ul. Chłopickiego w Słupsku. 4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawarty jest w części III OPZ. 4.6. Wskazanie parametrów równoważnych bądź minimalnych

wymagań funkcjonalnych dla materiałów i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw

własnych znajduje się w odpowiednich częściach szczegółowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót. 4.7.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z

art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez

Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry
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jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub

urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub

konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub

lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie

prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych

materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez

Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo

odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

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: nie

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:

Okres w dniach: 70
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II.9) Informacje dodatkowe: dot. pkt. II.8) Wymagany termin wykonania zamówienia: -

zakończenie robót budowanych – 6 tygodni od daty podpisania umowy / lub przekazania

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - przed planowanym rozpoczęciem

budowy nawierzchni drogi realizowanej przez Wykonawcę wybranego i wskazanego

przez Zarządcę drogi ZIM w Słupsku. Data zakończenia robót budowlanych może być

uzależniona od uzgodnień z Zarządcą drogi i konieczności uwzględnienia harmonogramu

realizacji robót w uzgodnieniu z Wykonawcą robót drogowych. - Przejęcie Robót

(potwierdzone w Świadectwie Przejęcia Robót) – 28 dni od daty odbioru Końcowego

Robót.

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: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 roboty budowlane

polegające na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 50 m i średnicy

nominalnej min. 100 mm z rur żeliwnych sferoidalnych. b) Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika

budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń tj. do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

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:

(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

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:

1) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

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

braku podstaw wykluczenia

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

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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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

POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonywanych 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 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 - wzór wykazu stanowi załącznik nr

3 do Instrukcji Dla Wykonawców (IDW). Za najważniejsze roboty które należy

wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się

roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt.

6.1.2.3.a IDW. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do IDW.

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

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

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany

przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty -

wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do IDW. 2) Wykaz Cen - wzór wykazu

stanowi załącznik nr 1.1 do IDW. 3) Podpisana Karta Gwarancyjna. 4)

Szczegółowy kosztorys ofertowy. 5) Oświadczenie wymienione w pkt. 8.1. IDW.
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6) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego

rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

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

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej:

nie
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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:

z kilkoma wykonawcami

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające

z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i

jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań

i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100

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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na

podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby

ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę

etapów):

Informacje dodatkowe

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: nie

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:
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nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

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
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zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących

postanowień Umowy: 1) zmiany wymaganego terminu zakończenia

realizacji przedmiotu umowy, 2) zmiany osób, przy pomocy których

Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, 3) zmiany

osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 4) zmiany

zakresu rzeczowego Umowy, 5) zmiany umówionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji umowy, 7) innych zmian umowy, w tym

związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na skutek

zaistnienia następujących zdarzeń: 1) wystąpienia zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu umowy 2) wyniknięcia rozbieżności lub

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia konieczności

zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania

stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne

od Wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca realizuje

przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod

warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień

składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w

specyfikacji. 4) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy

których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 5) wystąpienia

konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy

Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych

osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone

w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia

wniosku Zamawiającego. 6) wystąpienia konieczności wprowadzenia
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zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a)

działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę

wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą

każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna

ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna,

działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski

żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne,

zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), b)

wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od

typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. c)

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej na

rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej wymagających

uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem, d) zmiana

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

umowy, e) zmiany danych teleadresowych, f) zmiana

obowiązującej stawki VAT, g) rezygnacja przez Zamawiającego z

realizacji części przedmiotu umowy, h) wystąpienie innej

okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia

Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym

pierwotnie terminie lub zakresie. i) Zmiany terminu realizacji robót

drogowych realizowanych na zlecenie Zarządcy drogi lub

konieczności prowadzenia robót w powiązaniu z robotami

drogowymi na podstawie wymagań określonych przez Zarządcę

drogi. 3. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może

nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze

poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu:

Data: 07/09/2016, 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: 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 by ć przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

3. Tryb udzielania zamówienia. 3.1. Zamówienie sektorowe o

wartości poniżej 5 225 000 euro prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego na zasadach określonych w obowiązującym w

Spółce Regulaminie udzielania zamówień dostępnym na stronie

http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/. Do

postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
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zamówień publicznych. 3.2. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a

następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.3. Zamawiający

zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków

przetargu.

</
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