
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Budowa

oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

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: ZAMAWIAJĄCY

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

Ogłoszenie nr 539783-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.
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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 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: Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 24108075900000, ul. Główna 52 , 44-144

Nieborowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 332 71 58, e-mail ppk@plichowice.pl, faks 32 332

71 58.

Adres strony internetowej (URL): http://ppk.pilchowice.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 ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

komunalna osoba prawna

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)

Tak
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http://ppk.pilchowice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://ppk.pilchowice.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:

wymagana jest forma pisemna

Adres:

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” –

III przetarg

Numer referencyjny: 3/2019

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: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i wyposażeniu

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 230 m3/dobę wraz z

infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik nr 7 do specyfikacji. 2. Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: a) Podstawowe roboty technologiczne: pompownia ścieków,

budynek technologiczny, pompownia pośrednia, reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego,

stacja zlewna ścieków dowożonych, pompownia wody technologicznej, biofiltr, przewody
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technologiczne międzyobiektowe, b) Roboty budowlane: budynek technologiczny, reaktor

biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik ścieków dowożonych, fundamenty dla biofiltra i

agregatu prądotwórczego, c) Roboty instalacyjne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje

wentylacji. d) Roboty elektryczne: instalacje elektryczne oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. e)

Odwodnienie wykopów: koszty odwodnienia wykopów w czasie budowy f) Rozbiórki istniejących

obiektów: zakres rozbiórek został wskazany w dokumentacji projektowej (kosztorys rozbiórki.pdf) i

obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, placu składowego i śmietnika oraz istniejącego budynku

technologicznego; zakres ten jest niezbędny dla realizacji zadania z uwagi na konflikt przestrzenny w

usytuowaniu obiektów g) Roboty drogowe i ogrodzenie: roboty drogowe na terenie oczyszczalni,

ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i nasadzenia, zagospodarowanie zieleni

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 7 do SIWZ,

obejmującym dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych. Przedmiar robót zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ ma wyłącznie charakter

pomocniczy – nie ujęcie w przedmiarze robót poszczególnych pozycji wynikających z dokumentacji

projektowej nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Minimalny okres

gwarancji i rękojmi na wykonane prace wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata (36 miesięcy)

od daty końcowego odbioru prac. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany

będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz pozwolenie

wodno-prawne dotyczące budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do

aktualizacji warunków przyłączenia przedmiotu umowy do sieci elektroenergetycznej. 5. Zamawiający

informuje, że w celach związanych z rozruchem i uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych

oczyszczalnia stanowiąca przedmiot zamówienia może być w każdym czasie zasilona ściekami

doprowadzonymi do dotychczasowej oczyszczalni, funkcjonującej na miejscu budowy, która podlega

rozbiórce w ramach przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie materiały i odpady pochodzące z rozbiórek

i prowadzonych robót, w tym z wycinki drzew, likwidacji istniejącego budynku i ogrodzenia

Wykonawca powinien zutylizować w ramach ceny ofertowej, a Zamawiający nie będzie wymagał

przekazywania mu wybranych elementów. Podobnie po stronie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja

osadów z oczyszczalni i zbiornika dotychczasowej oczyszczalni, która podlega rozbiórce w ramach

przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi i eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków do momentu

jej wyłączenia z użytkowania ponosi Zamawiający i nie należy uwzględniać ich w ofercie. 7. Koszt

ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew będzie obciążał podmiot, na rzecz

którego organ wydał decyzję administracyjną w przedmiocie wycinki drzew i krzewów, czyli

Zamawiającego. Przedmiot nasadzeń zastępczych, stanowiący część przedmiotu zamówienia, będzie

objęty gwarancją i rękojmią ze strony Wykonawcy.
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II.5) Główny kod CPV: 45252100-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252200-0

45200000-9

45100000-8

45000000-7

45232421-9

II.6) Całkowita wartość 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: 2020-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający uprzedza, że ze względów organizacyjnych i

technologicznych zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych
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pozwoleń wodno-prawnych nie będzie mogło nastąpić wcześniej, niż w IV kwartale 2020 r. Niemniej

jednak, Wykonawca może przystąpić do uzyskania pozwoleń w dowolnym terminie, pod warunkiem

wykonania całości przedmiotu zamówienia i ostatecznego uzyskania przedmiotowych pozwoleń w

terminie określonym w SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia, tzn.: - osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średniorocznych przychodów netto ze

sprzedaży w wysokości co najmniej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zł, - posiadanie środków

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy miliony)

zł,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie

pisemnego zobowiązania podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, tzn.: - należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem była

budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, każde o wartości co najmniej

3.000.000 (słownie: trzy miliony) zł, - dysponowanie osobą, która będzie mogła pełnić funkcję

Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą udokumentowane

następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz uprawnienia budowlane w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według

wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,

przynależną do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub spełniającą wymagania określone dla

obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) wraz z

posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, posługującą się

językiem polskim biegle w mowie i piśmie; Wykonawca może przedstawić dwie różne osoby:

jedną posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz drugą

posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej,

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający 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 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu
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Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do specyfikacji. 2. Aktualny odpis

z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

terminem składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do

specyfikacji (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz), w tym co

najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa

oczyszczalni ścieków komunalnych, każde o wartości co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy

miliony) zł oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane

należycie. 2. Wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego

zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji

9 z 18 18.04.2019, 18:29



zawodowych oraz dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia i

przynależność do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub spełniają wymogi, o których mowa

w rozdziale 5 ust 1 pkt b tiret pierwsze SIWZ. 3. Bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku

Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów

określających przychody netto ze sprzedaży, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 4. Zaświadczenie banku, w którym posiadają

rachunek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

potwierdzające posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności

kredytowej w wymaganej wysokości. 5. Dowód wniesienia wadium.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 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 odpowiednio podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do

specyfikacji. 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia i braku zastrzeżeń do specyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w

Załączniku nr 2 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert wadium w

wysokości 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) zł, w formie i na zasadach określonych w

Regulaminie. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Spółdzielczym

w Gliwicach nr 04 8457 0008 2004 0064 3340 0001. 2. Wadium we wniesionej wysokości

przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) uchylił

się podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, pomimo

pisemnego wezwania b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
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zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. 3. W innych wypadkach, Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium na zasadach

określonych w Regulaminie.

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:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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:

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:
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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 1,00

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:

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:
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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:

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:
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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:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą

nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu

umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu

umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu

nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za

przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:  klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi,

huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,  akty władzy państwowej, w tym

stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,  działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne

podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,  strajki powszechne lub inne niepokoje

społeczne, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez

to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność

prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź

(czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót),

wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką

techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych

niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa

mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru

budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie
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budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), e) braku w

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, f) zmian będących następstwem

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez

Zamawiającego, g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

sieci lub instalacji, 2) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas

trwania przeszkody w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych

bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub

utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej

lub innych dokumentach budowy, 3) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów,

jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych

standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 4) w

przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane we wzorze umowy

ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w

dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie, 5) w

przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a w szczególności w

załączniku nr 7 do SIWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego

zamówienia na wykonanie robót dodatkowych.

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: 2019-05-15, godzina: 09:30,

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
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postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (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: Tak

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o - wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę),

albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano -

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 2. Niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 18.1 na stronie

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wykonawca, którego oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma zawiadomienie o ze wskazaniem miejsca i terminu

zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, strony

przystąpią do przygotowania i zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowy zawarte są w

Załączniku nr 6. Wzór umowy. 5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie

krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. Przed

zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę (lub jej kopię)

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, na kwotę co

najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Polisa lub jej kopia będą stanowiły załącznik do

umowy. Wykonawca zobowiąże się do utrzymania przedmiotowej polisy co najmniej w tej wysokości

przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, w formie i na zasadach określonych

w Regulaminie. 8. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

następujących wysokościach i terminach: a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane b) 30% wartości
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zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 9.

Nie przedstawienie polisy, o której mowa w punkcie 6 powyżej lub nie wniesienie zabezpieczenia, o

którym mowa w punkcie 7, najpóźniej w terminie wyznaczonym do podpisania umowy, zostanie

uznane za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie

Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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