Ogłoszenie nr 511962-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Gmina Ślesin: Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry
w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja
typu:

”Inwestycje

w

obiekty

pełniące

funkcje

kulturalne”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne
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
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: Gmina Ślesin, krajowy numer identyfikacyjny 53110500000,
Ślesin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 704 011,

ul. Kleczewska 15 , 62561

e-mail przetargi@slesin.pl, faks 632 704 198.
Adres strony internetowej (URL): www.umig.slesin.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: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania,

w

tym

w

przypadku

wspólnego

przeprowadzania

postępowania

z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.umig.slesin.pl / BIP/Gmina/Przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry w ramach działania:
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: ”Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne”
Numer referencyjny: BZP.271.2.PN.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 inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry. Budynek zlokalizowany
jest na działce nr 140/7 usytuowanej w obrębie Szyszyńskie Holendry, gm. Ślesin. Istniejący
budynek świetlicy wybudowano jako obiekt niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieużytkowym. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej - ściany murowane z pustaków
ceramicznych i cegły pełnej, więźba dachowa stalowa oraz drewniana, dach dwuspadowy,
pokryty płytami eternitowymi. Dach budynku ze względu na nieszczelności i ugięcie
konstrukcji zakwalifikowano do wymiany. Budynek wymaga także przebudowy wnętrza celem
dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów, w tym dostosowania dla osób
niepełnosprawnych oraz do bezpiecznego jego użytkowania.

2) Rozbudowę i przebudowę budynku wraz ze zmianą konstrukcji dachu należy wykonać
w technologii tradycyjnej – ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, wieńce
żelbetowe, więźba dachowa drewniana, dach pokryty blachodachówką.
3) Obiekt należy wyposażyć w nową instalację wod-kan, c.o. wentylację mechaniczną
i grawitacyjną oraz w części nową instalację elektryczną.
4) Ze względu na wysokość zaprojektowano instalację ochrony odgromowej całego obiektu.
5) W wyniku realizacji zaprojektowanych robót świetlica będzie obiektem całorocznym,
przystosowanym dla 24 stałych użytkowników. W budynku zaprojektowano salę zebrań,
zaplecze

socjalne,

zaplecze

sanitarne

w

tym

toaletę

przystosowaną

dla

osób

niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe oraz kotłownię ze składem opału i magazyn.
6) W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać m. in.: - rozbiórkę istniejącej kotłowni, rozbudowę obiektu o nową kotłownię ze składem opału oraz magazynem wyposażenia
świetlicy, - rozbiórkę istniejącego dachu i wykonanie nowego o konstrukcji drewnianej
z pokryciem z blacho- dachówki, wraz z wykonaniem nowych murowanych kominów, - montaż
nowych obróbek blacharskich, stalowych rynien i rur spustowych, - montaż nowych daszków
szklanych nad wejściami w el. frontowej, - przebudowę wnętrza budynku świetlicy w celu
dostosowania dla osób niepełnosprawnych, - nowe instalacje wod-kan. oraz c.o.
(z wykorzystaniem istniejącego. kotła), przebudowa istn. przyłączy wodociągowego
i kanalizacyjnego, - nową instalację elektryczną (w części budynku), - nową wentylację
mechaniczną i grawitacyjna, - roboty termoizolacyjne podłóg, ścian i stropów, - wymiany
części istniejących i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wg. zestawienia), - roboty
wykończeniowe, - nową inst. ochrony odgromowej, - przebudowę istniejącego masztu syreny
alarmowej, - utwardzenie terenu działki, w tym pochylni dla niepełnosprawnych wg. projektu
zagospodarowania.
7) Szczegółowy zakres robót wskazany został w projekcie budowlanym i STWiOR. II.5)
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45332400-7

45331210-1
45331110-0
45231300-8
45310000-3
45310000-3

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: 2019-08-30
II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia: na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta
tysięcy zł)
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: na kwotę co najmniej 400 000,00 zł
(słownie: czterysta tysięcy zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) posiada doświadczenie, tj. wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie bądź budowie budynku użyteczności
publicznej o wartości co najmniej każda 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł).
2) dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: przynajmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej- osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy
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:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki
określone w pkt. III.1, przy czym przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić
samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

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)

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 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:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP; Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie
wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną w rozdz. V SIWZ
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca
spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w rozdz. V SIWZ
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów- inne dokumenty;
4) wykaz 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informację o dysponowaniu tymi osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ.

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)
a) wypełniony formularz oferty- wg załącznika nr 1 do SIWZ
b) wypełnione zestawienie elementów rozliczeniowych- wg załącznika nr 2 do SIWZ
c) pełnomocnictwo ( o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy,
określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy
d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu
e) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca składa je
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.umig.slesin. pl informacji
"z otwarcia ofert".

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. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości: 12 000,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2018 r., poz. 110,650,1000 i 1669).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na oprocentowane konto w Banku:
Bank Spółdzielczy w Ślesinie - Nr 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z adnotacją
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry w ramach działania:
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: ”Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne”
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to
wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego,
o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie- opisanej
„wadium” dołączonej do oferty.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
1)

Nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie

(Wykonawcy),

gwaranta/poręczyciela

(banku

beneficjenta
lub

gwarancji/poręczenia

instytucji

ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków
wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.

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

Przewidziana

się

ograniczenie

maksymalna

liczby

liczba

uczestników

umowy

ramowej:

uczestników

umowy

ramowej:

dynamicznego

systemu

zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamówienie

obejmuje

ustanowienie

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,

Należy podać

adres

negocjacje

strony internetowej,

z
na

której

ogłoszeniem)
aukcja

będzie

Nie

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:
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
60,00
Okres gwarancji 40,00

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 zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2)

Informacje

na

temat

dialogu

konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby
rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na
Należy

podstawie
wskazać

której
zakres,

dokonano

charakter

zmian

wyboru
oraz

warunki

wykonawcy:

Tak

wprowadzenia

zmian:

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
wydłużenie czasu wykonania Umowy w przypadku:
1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek
lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót
mających wpływ na termin wykonania Umowy,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających
realizację robót będących przedmiotem Umowy,
3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 6) odmowy
udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, 7) niemożności wykonywania robót z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają

do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. 9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, 10) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod
warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: a) pojawienie się
na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy; 11) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 12) odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, 13) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 14)
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
15) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron.
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: 2019-02-26, godzina: 12:00,
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 > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

