
Ogłoszenie nr 307016 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.

Tomaszów Lubelski: Przebudowa odcinków dróg powiatowych: - 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały -

3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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

JeŜeli tak, naleŜy 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
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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: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 95037163700000, ul. ul.

Lwowska  54, 22600   Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo , tel. 846 643 045, e-mail

zdptom@pro.onet.pl, faks 846 642 273.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać pod adresem

(URL)

tak

www.zdptomaszow.pl

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

tak

ww.zdptomaszow.pl

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

nie

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

Elektronicznie

nie

adres

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

nie

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

sposób:

tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe

(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

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 moŜna uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg powiatowych: - 3513L

Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały - 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia

Numer referencyjny: TN.3721.12.2016.AZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Informacja o moŜliwości 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: Przebudowa odcinka
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drogi powiatowej 3513L Telatyn – Wasylów – Poturzyn w m. Wasylów Mały od km 0+000 do km 0+370,00

długości 0,370km Zakres robót w/w odcinka drogi obejmuje następujące roboty drogowe: - roboty

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , - przebudowa skrzyŜowania w km 0+000,00, - wykonanie

utwardzonych poboczy z kamienia tłuczonego - roboty nawierzchniowe w tym wykonanie nawierzchni z

mieszanek mineralno – bitumiczno grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŜąca o grubości 4cm oraz nawierzchni

z mieszanek mineralno – bitumiczno grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3cm - ręczne

plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3523L Podhajce –

Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia od km 0+000 do km 1+000,00 dł. 1,000km - roboty pomiarowe przy

liniowych robotach ziemnych , - roboty nawierzchniowe w tym wykonanie nawierzchni z mieszanek

mineralno – bitumiczno grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŜąca o grubości 4cm oraz nawierzchni z

mieszanek mineralno – bitumiczno grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3cm - ręczne

plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Łącznie długość przebudowywanych odcinków dróg

powiatowych wynosi 1,370km.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

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

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

udzielnie zamówień o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6 ustawy Wielkość zakresu nie przekraczająca 50%

wartości zamówienia podstawowego.

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:

data zakończenia: 15/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
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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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe,

Ŝe: - posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaŜe co najmniej jedno

zadanie obejmujące; przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno-

bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 100 000,00 zł(słownie: sto tysięcy złotych) PLN

brutto, z podaniem daty i wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane. - dysponuje minimum 1 osobą na stanowisku kierownika robót odpowiedzialnego za

kierowanie robotami budowlanymi z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi posiadającą

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Osoba ta powinna przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w zakresie przebudowy lub

budowy dróg publicznych minimum jedno zadanie w okresie ostatnich 5 lat. Zamawiający dokona

oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia /nie

spełnia na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków

zostaną wykluczeni z postępowania. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych

podmiotów. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, Ŝe 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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane
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wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są

wymagane. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający Ŝąda, aby wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Zamawiający

moŜe na kaŜdym etapie postępowania uznać, Ŝe wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,

jeŜeli zaangaŜowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy moŜe mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

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: 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 nie

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

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE 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:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku
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przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze

złoŜeniem oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Z

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów, złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

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:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie, 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

jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takŜe

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

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)
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - wynosi 3 000 zł (słownie:

trzy tysiące złotych)

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

nie

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

katalogów elektronicznych:

nie

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

katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

nie

ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:

nie

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  
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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:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

nie

NaleŜy 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:
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Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli 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 60

okres gwarancji 40

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji nie

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

NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający

przewiduje nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

NaleŜy 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:

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 złoŜyli 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
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sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego 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

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności

moŜliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki

wprowadzenia zmian polegających na : - zmianie dotyczącej zakresu robót i

wynagrodzenia, jeŜeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi

równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną

ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu

wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana

terminu i wynagrodzenia; b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu

zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez

Zamawiającego, wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w

takim stosunku do umownego wynagrodzenia w jakim wykonane roboty budowlane

pozostają do całości robót określonych umową; 2) zmiany dotyczą realizacji

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie

następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie moŜe zostać dokonana z powodów

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość kaŜdej kolejnej zmiany nie

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały

spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest

okolicznościami, których zamawiający, działając z naleŜytą starannością, nie mógł

przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
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pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma

zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań

wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezaleŜnie od ich wartości,

nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza

niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i w

przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w

art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b Pzp, zamawiający nie moŜe wprowadzać

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1b. W

przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 Pzp , zmiany postanowień

umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1c. W przypadkach, o

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, zamawiający, po dokonaniu zmiany

umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

1d. JeŜeli umowa zawiera postanowienia przewidujące moŜliwość zmiany

wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niŜ zmiana

zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6 Pzp, ustala się w oparciu o

wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z

tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną,

jeŜeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w

pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które,

gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by

oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść

wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie

rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d)

polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym

wykonawcą, w przypadkach innych niŜ wymienione w ust. 1 pkt 4. Postanowienie

umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e podlega uniewaŜnieniu.

Na miejsce uniewaŜnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w

pierwotnym brzmieniu. 3. JeŜeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji
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zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art.144

ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie

zamówienia. 4. Oprócz przewidzianych w ust. 16.3 zmian w umowie, wprowadza się

zmiany do umowy dopuszczalne tylko wówczas gdy konieczność ich wprowadzenia

będzie następstwem: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) zmian stawki

urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota

brutto, 3) zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla

sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku

bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upowaŜnionych do

kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji

zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej, 4) zaistnienia,

zdarzeń o charakterze siły wyŜszej, niezaleŜnych od stron umowy, które

uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do

ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę

wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani

im zapobiec. W szczególności za siłę wyŜszą z zachowaniem powyŜszego będzie się

uwaŜać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne

zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne, 5) zmiany terminu

zakończenia zamówienia podstawowego: a)spowodowanej warunkami

atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski Ŝywiołowej lub gdy warunki

atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemoŜliwiają

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz

dokonywania odbiorów, b)spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem

wykopalisk i odkryć archeologicznych o znaczeniu historycznym, bądź

wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemoŜliwiających prowadzenie robót;

wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub teŜ przedstawiające znaczną

wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora

zabytków; Wykonawca wówczas niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed

osobami trzecimi, oraz niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich

odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu

postępowania. 6) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych. 7) zmianie

osobowej: zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana – za zgodą

Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakresu prac
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wskazanych w ofercie jako planowanych do powierzenia podwykonawcom.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli

dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

postępowaniu:

Data: 26/09/2016, godzina: 9:00,

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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

jeŜeli środki słuŜące 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:

</
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