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POWIAT MALB0RSKI
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
Nłp 579-22.52.374 REGON 192644731

(8)

Ogłoszenie nr 562434-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ma[borskiego: Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości

Krzyżanowo w km 1+411

0GŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowiązkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii

Huropejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
0 zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których dziala]ność, ]ub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowab zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących
czlonkami grup spo[ecznie margina]izowanych
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°/o, osób zatrudnionych

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

SEKC.A ]: ZA]\4Awr[ATACV
Postępowanie przeprowadza centra]ny zamawiaj ący
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzy]i prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspó]nie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw cz[onkowskich Unii Europejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych :

Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Malborskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański 17 , 82200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail

starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony intemetowej (URL): bip.powiat.malbork.pl

Adres profilu nabywcy : bip.powiat.malbork.pl

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

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA O.cźe/ł. do4;czj!J:

Podział obowiązków między zamawiaj ącymi 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 odpowiadaj ą pozostali zamawiaj ący, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.powiat.malbork.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Nie
bip.powiat.malbork.pl

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

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przes[anie ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postępowaniu w inny sposób:
Nie

lmy sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postępowaniu w inny sposób:
Nie

lmy sposób:

Adres:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń ]ub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA 11: PRZEDMI0T ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411

Numer referencyjny: NR sprawy OR.272.25.2019.II

Przed wszczęciem postępowania o udzie]enie zamówienia przeprowadzono dia]og

techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzia]u w postępowaniu można skladać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzie]one zamówienie

jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia rwz.e/kos'Ć, zcrAes, rocJzcz/. 7. z./os'Ć c7os/cm/, %sźzłg /#b
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robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) ę` w p;rzi/pT.irk" pgirinershmi

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę ]ub roboty
budowlane: Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych pod nazwą: Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości
Krzyżanowo w lm 1 +411 przedstawiony został w Rozdziale 11. Przedmiotowy obiekt jest

mostem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej m 2936G klasy G w miejscowości

Krzyżanowo nad rzeką Tyną w lm 1 +411. Most pełni funkcję bezkolizyjnego

dwupoziomowego skrzyżowania nad rzeką Tyną dla ruchu kołowego i pieszego. W ramach
niniejszej inwestycji przewidziano do wykonania: . rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego,
• budowę mostu jednoprzęsłowego sklepionego, żelbetowego nad rzeką Tyną . budowę ścian
oporowych, . przebudowę drogi na odcinku około 30m, wraz z elementami przej ściowymi z

przekroj u drogowego istniej ącego na nowoprojektowany, . wykonanie niezbędnych
wzmocnień wgłębnych podłoża gruntowego, . wycinkę pni i krzewów w niezbędnym zakresie.

11.5) Glówny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartość zamówienia Ó.eźe/7. zc77#c7w.cz/.qc); poc7Ćz/.e z.#/ormoc/.e o wczr/os'cz.

zamówienia)..
Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umciwy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

11.7) 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
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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 możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki,

czyli po negocjacjach tylko zjednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1, Prawa zamówień
publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów jeżeli

Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi. W/w zamówienie Zamawiający

przewiduje w zakresie rzeczowym i na drodze powiatowej przewidzianym w zamówieniu
podstawowym.

11.8) Okres, w którym rea]izowane będzie zamówienie ]ub okres, na który zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zosta] ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

/%b dniach:

'„b
data rozpoczęcia:

/ałó zakończenia: 2019-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11 -30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 111: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAIVNYIW

EKONOMCZNYM. FINANSOwvna I TECHNiczNvna
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje ]ub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Infomacj e dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa ]ub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić infomację z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną

itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej
niż 1 miesiące przed upływem teminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków
finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna
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itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: 700.000,00zł Słownie: siedemset tysięcy złotych

00/100 groszy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność

kredytową.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na

zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
111.1.3) Zdolność techniczna ]ub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem teminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te został 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 bądż 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. Wykonawcy winni udokumentować TYLKO
realizacj ę robót budowlanych w zakresie : Budowa/przebudowa/remont/modemizacj a
obiektów inżynierskich, klasy A. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w
sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. Wykonawca musi wykazać, że będzie

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi

wymienione poniżej wymagania. Wymaga się: . dysponowania minimum jedną osobą na

stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązuj ących przepisów
prawa, . posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania

uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, .

w tym kierowanie robotami budowlanymi nad minimum jedną inwestycją mostową o
wartości nie mniej szej niż: 700.000,00zł Słownie: siedemset tysięcy złotych w ciągu

ostatnich 5 lat. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
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liczyć do upływu teminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia

zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści załącznika do oferty

Wykonawcy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć

do upływu teminu składaria ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak

lnformacj e dodatkowe : Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na

zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreś]one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający pizewiduje 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 ®odstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt s ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU 0RAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 0RAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
Oświadczenie o niepod]eganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w

postępowaniu
Tak
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Oświadczenie o spe]nianiu kryteriów se]ekcji

Tak

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Infomację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię

kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania
zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa
( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż:

700.000,00zł Słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 groszy Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą
łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą". 2. Odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji infomacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pz 3. Zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzaj ącego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaria decyzji właściwego organu, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pz 4.
Zaświadczenie właściwej terenowej j ednostki organizacyj nej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

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

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT I USTA\VY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem teminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 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, o treści zgodnej z załącznikiem „Wykaz robót
budowlanych". Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. 2. Wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami -o treści zgodnej z załączonym

wzorem, stanowiącym załącznik pn. „Wykaz osób". UWAGA: Wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o infomatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.1114 oraz Dz.U. z 2016 poz. 352

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

ł PKT 2 USTAwrv PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENI0NE W pkt 111.3) - 111.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

lnfomacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 17.000,00zł Słownie:
siedemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy

IV.l.3) Przewiduje się udzie]enie za]iczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się zloźenia ofert w postaci kata]ogów e]ektronicznych lub do]ączenia do

ofert katalogów elektronicznych:
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Nie

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

lnfomacj e dodatkowe :

IV.l.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej :
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana ]iczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.l.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 :

Infomacj e dodatkowe :

Zamówienie obej muj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Infomacj e dodatkowe :

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

w fomie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych infomacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane j est pizeprowadzenie aukcj i elektronicznej rprzefcrrg #ł.eogrcr#z.czo#);,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) N.Le

Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Na]eży wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji e]ektronicznej :
Pizewiduje się ograniczenia co do pizedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które infomacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie temin ich udostępnienia:

Infomacj e dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Infomacj e dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej :
Infomacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA 0CENY OFERT
IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

temin gwarancj i 30,00
temin realizacj i 10,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og]oszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Infomacj e dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkuencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, j eżeli zamawiaj ący
przewiduj e nagrody :

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Infomacj e dodatkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie ofefty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istotnych warunków
zamówienia:

Infomacj e dodatkowe :

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne uządzeń infomatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
vvsokości postąpień:

Infomacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

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

Temin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronic2nej :
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 :

Infomacj e dodatkowe :

IV.5) ZMIANA UMOWY
Pizewiduje 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 Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach

unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2 Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: a. przedłużenia teminu

wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w
przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy

do takiej zmiany, b. przedłużenia teminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania
robót zamiennych lub dodatkowych, c. przedłużenia teminu spowodowanego oczekiwaniem
na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania

koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej

realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, d. przedłużenia teminu
wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających
bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, e. przedłużenia terminu wykonania umowy w

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych,

wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyj ątkowo niekorzystnych warunków
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klimatycznych i pogodowych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających
kontynuowanie robót, f. przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością

zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod

warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, g. przedłużenia terminu
wykonania umowy związane ze zmianą j akości lub innych parametrów charakterystycznych

dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, h. przedłużenia terminu
wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi

na postęp technologiczny, i. przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą

parametrów uządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod
warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, j . przedłużenia terminu

wykonania umowy w związku z wydłużeniem, niezależnym od Wykonawcy, teminu dostaw
materiałów, urządzeń lub innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, k. zmiany podwykonawcy robót, 1. zmiany osób wykonawcy pełniących

samodzielne ftinkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji

lstotnych Warunków Zamówienia, m. zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki
podatku od towarów i usług, n. zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w
wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od
realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 17 Umowy. 3

Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w

konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: a. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z
sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację

projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi,
istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej , b.
koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, c. koniecznością podniesienia

bezpieczeństwa wykonywanych robót, d. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyj ątkowo niekorzystnych warunków

klimatycznych i pogodowych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających

kontynuowanie robót, e. zmianą obowiązujących przepisów prawa, f. obniżeniem kosztu
wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, g. poprawą wartości
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lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, h. podniesieniem wydajności

urządzeń, i. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu
budowy, j. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, k. zaprzestaniem

produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed
zakończeniem realizacji umowy,1. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, m.

niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub
jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, n. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami

spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu,

personelowi Zamawiaj ącego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiaj ącego na
terenie budowy, o. siłą wyższą. 4 Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny

zawierający opis proponowanych zmian wraz z infomacją o konieczności (lub braku
konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ó.eźe/z. c7ołczy/..

Srodki slużące ochronie informacji o charakteize poufnym

IV.6.2) Te]min skladania ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) :

Wskazać powody :

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferiy lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu
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>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Pizewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand]u (EFTA), które miab być przeznaczone
na sfinansowanie calości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzie]enie zamówienia, jeżeli środki

slużące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe ]ub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie ca[ości lub części zamówienia, nie

zostab mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE 0FERT CZEŚCI0WYCH
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