
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.: Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku

warsztatowo-magazynowego w Słupsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

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

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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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: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. E.

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

8400039, , e-mail sekretariat@wodociagi.slupsk.pl, , faks 059 8422207, 0590840 00 39.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

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
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Tak

www.wodociagi.slupsk.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:

pisemnie

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: Remont dachu i wymiana świetlików
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dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku

Numer referencyjny: 17/PI/2017

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: 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pokrycia papowego i wymiana

świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w

Słupsku. 4.2. Zakres robót remontowo-budowlanych obejmuje: 4.2.1. Wymiana świetlików

dachowych:  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  Wykonanie szczelnych rękawów na całej

powierzchni świetlików bezpośrednio na żelbetowych elementach wieńczących konstrukcję świetlika

od wewnątrz - nie dopuszcza się aby jakiekolwiek materiały lub narzędzia spadały na posadzkę hali;

 Wykonanie na dachu pomostów poziomych dla robót demontażowych i montażowych, 

Rozszklenie świetlików, rama metalowa aluminiowa – wypełnienie poliwęglan; UWAGA: elementy

świetlików należy przetransportować z dachu do kontenerów na zewnątrz i utylizować wliczając jej

koszty;  Demontaż stalowej konstrukcji świetlików zamocowanej do żelbetowych elementów

wieńczących świetliki;  Rozebranie obróbek świetlików z papy, dach betonowy;  Rozebranie

obróbek blacharskich świetlików z blachy nie nadającej się do użytku;  Wywóz i utylizacja
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materiałów rozbiórkowych.  Roboty montażowe  Uzupełnienie tynków zewnętrznych i

wewnętrznych cementowych kategorii III;  Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250kg -

dostawa i montaż - konstrukcja kotwiona do żelbetowych elementów wieńczących konstrukcję

świetlika, konstrukcja ocynkowana;  Dostawa i montaż świetlików dachowych systemowych -

świetliki dachowe jednospadowe i dwuspadowe przeszklone poliwęglanowym panelem, bezbarwnym,

4-komorowym gr. 30 mm, współczynnik U=1,5W/m2*K, w systemowym obramowaniu aluminiowym

z uszczelkami EPDM (profile surowe, niemalowane w kolorze naturalnym);  Obróbki blacharskie

świetlików z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm; Obróbki świetlików z papy

termozgrzewalnej gr. min. 5,0 mm modyfikowanej SBS podstaw świetlików. 4.2.2. Remont pokrycia

papowego:  Wymiana rynien, rury spustowych i obróbek blacharskich:  Remont pokrycia

papowego metodą noxydacji: 4.3. Roboty pozostałe:  Demontaż oraz montaż istn. wywietrzaka

dachowego śred. 200mm - zmiana lokalizacji usytuowania wywietrzaka na dachu;  Oczyszczenie

oraz malowanie stalowych wywietrzaków dachowych;  Uzupełnienie ubytków oraz malowanie

gzymsu podrynnowego;  Uzupełnienie ubytków oraz malowanie komina ponad dachem; 

Malowanie ścian ogniomurów. 4.4. W przypadku, gdy w którejkolwiek części dokumentacji

przetargowej, przedmiarach robót lub w WZ lub w innych dokumentach odnoszących się do

przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji

przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i

funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji przetargowej

czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone

przez Zamawiającego. 4.5. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty szczegółową informację

techniczną opisującą proponowaną technologię wykonania robót określającą w szczególności rodzaj i

ilości materiałów, sposób wykonania prac, warunki i okres gwarancji. 4.6. Zaleca się Wykonawcom

dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. 4.7. Część III WZ – Opis Przedmiotu

Zamówienia zawiera:  Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,  Przedmiar robót, 

Zdjęcia istniejącego dachu,  Kartę informacji technicznej DACFILL HZ 4.8. Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane 45.26.00.00 -7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne 4.9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia/posiadania

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia zakładu na kwotę

ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł, oraz przedłożenia I polisy ważnej w czasie obowiązywania

umowy, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45260000-7

45261000-4

45261320-3

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

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:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

3

II.9) Informacje dodatkowe: 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
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/category/przetargi/. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych. 3.2. Zamawiający zastrzega 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.

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 dekarskie polegające na budowie lub remoncie

pokrycia dachowego o powierzchni min. 500 m2 z zastosowaniem powłoki wodoszczelnej dla

dachów płaskich. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą, pełniącą

funkcję Kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca będzie obowiązany

zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz

umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się to

konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby

biorącej udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie wskazanej w ofercie), która może

nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek wykonawcy lub na żądanie

zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiona do

zmiany we wniosku osoba na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w
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niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 6.1.3) b) niniejszej IDW.

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:

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: 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 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
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grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie

należy złożyć na Formularzu Oferty, który stanowi wzór załącznika nr 1 do IDW, 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 CELU

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

USTAWY PZP

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

1) wykaz robót budowlanych 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 2 do

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 3 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)

1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz

Oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW. 2) Podpisana Karta Gwarancyjna. 3) Stosowne
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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. 4) 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

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
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postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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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 100,00

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

nieograniczony)

Nie

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

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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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:

1. I przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru W, w zakresie: 1) zmiany zakresu przedmiotu

zamówienia w oparciu o § 8 ust. 4 niniejszej umowy, 2) zmiany terminu wykonania zamówienia w

następujących przypadkach: a) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia

nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a

powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienia

niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy, ulewy lub upały) utrzymujących się przez

okres co najmniej pięciu następujących po sobie dni i zgłoszonych pisemnie I lub potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy przez W oraz inspektora nadzoru I jeżeli uniemożliwiałyby one
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wykonanie robót zgodnie z ich technologią pod warunkiem, że takie przedłużenie będzie

zaakceptowane przez I, 3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i

usług (VAT), 4) zmiany zakresu prac, które W będzie prowadził sam bez powierzania

Podwykonawcom, 5) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem że zaszły okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności

stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy W zobowiązany jest do niezwłocznego, nie

później niż 3 dni od zaistnienia przyczyn określonych w ust. 1, poinformowania o tym fakcie I i

wystąpienia pisemnie z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3.

Jeżeli I uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, W

zobowiązany jest do realizacji zadania z warunkami zawartymi w umowie.

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: 2017-07-06, 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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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:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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