
Gmina Kłobuck: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w

Kłobucku.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

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

Ogłoszenie nr 767369-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11

Listopada 6 , 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail

sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.

Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.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)

Tak

www.bip.gminaklobuck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.bip.gminaklobuck.pl
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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:

Wykonawcy są zobowiązani składać oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście, za

pomocą operatora pocztowego lub kuriera.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.”
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Numer referencyjny: IR.271.048.2020.SD

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: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz towarzyszących,

dotyczących budowy sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna zlokalizowana będzie w Kłobucku, na działce

o numerze ewidencyjnym 1062, obręb Zagórze. Sala gimnastyczna posiada wymiary wewnętrznych 19,0 x

36,0 m, zaplecze szatniowo-sanitarne oraz łącznik z istniejącym budynkiem szkoły, wyposażony w dźwig

osobowy dla komunikacji osób niepełnosprawnych. Część sali gimnastycznej jako budynek

jednokondygnacyjny parterowy, z dachem dwuspadowym w konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, z

attykami poziomymi. Zaplecze szatniowo-sanitarne jako budynek dwukondygnacyjny, parterowy z

częściowym podpiwniczeniem dla pomieszczeń technicznych budynku. Łącznik z istniejącą Szkołą

parterowy z jednobiegową klatką schodową. Zagospodarowanie terenu, dotyczące w szczególności

budowy parkingu, ogrodzenia oraz nasadzeniem zieleni oraz wycięciem istniejących drzew, modernizacji i

przebudowy infrastruktury technicznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz węzła

ciepłowniczego. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Wymagania zamawiającego

dotyczące sposobu wykonywania robót budowlanych: • roboty muszą być tak zorganizowane, aby w roku
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szkolnym było możliwe normalne funkcjonowanie placówki • od strony budynku szkoły oraz od strony

boiska, wygrodzenie terenu powinno być wykonane w postaci pełnych elementów • wjazd na teren budowy

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45212222-8

45112700-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

10.07.2022

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie realizacji: do 10.07.2022 r. , w tym roboty w budynku szkoły,

związane z wykonaniem łącznika między salą, a szkołą, powinny być wykonane w terminie od 26 czerwca
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- 31 sierpnia 2021r.

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 precyzuje w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia

tego warunku Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości

równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez

NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nim stosunków prawnych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: 1) za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia

warunku zdolności technicznej, Zamawiający będzie uznawał wykonanie przez Wykonawcę w okresie

pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie i/lub przebudowie obiektu

kubaturowego (budynku) wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną, o wartości

nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto. 2) za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku

posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez

Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności: a) osobę

pełniącą funkcję kierownika budowy: posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) lub odpowiadające im uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania

robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U.2019.1117 t.j. z

dnia 2019.06.14.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia

2020.02.12), b) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie

wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12), c) osobę

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodnych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie

wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12),

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

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
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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 4 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:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia żąda aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który

potwierdzi braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne

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:

Aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i

dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej

OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej

niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych); 2) w zakresie wiedzy i doświadczenia - żąda złożenia

wykazu robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

8 z 17 16.12.2020, 12:49



warunku, tj. wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę

budowlaną, polegającą na budowie i/lub przebudowie obiektu kubaturowego (budynku) wraz z

instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł

brutto. 3) w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych - żąda złożenia wykazu osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień (uprawnienia „konstrukcyjno-budowlane” , „elektryczne” , „sanitarne”) i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami..

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)

Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.

Zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał. Pozostałe, zgodnie z

SIWZ.

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

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

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
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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:

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:
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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:

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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 60,00

Okres gwarancji (G) 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:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

12 z 17 16.12.2020, 12:49



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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, wskazany w § 4 ust. 1 o okres trwania

przyczyn, z powodu których brak jest możliwości prawidłowego prowadzenia prac, w następujących

sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania

przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie

terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z uwagi na technologię realizacji prac

określoną: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub

dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, o ile nie

będzie to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) wystąpią

opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to spowoduje przekroczenie, przewidzianego w

przepisach prawa terminu, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpi brak możliwości wykonywania

robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) w razie wystąpienia siły

wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 8) w razie

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 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 nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót

wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 3) wystąpienia warunków
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geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia innych niż wskazane w pkt 3 warunków

terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w

szczególności w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,

instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany

obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych

kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. 3. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy

dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia

złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawców,

2) rezygnację z wszystkich lub niektórych podwykonawców. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za

uprawnionego do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 lub do

żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2, zobowiązany jest do

przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek, o którym mowa

w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni od dnia, w

którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich

innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy,

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. Wykonawca

zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i

przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze

pisemnego aneksu. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące

zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych

teleadresowych, 3) danych rejestrowych. 11. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia
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wynagrodzenia w sytuacji mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w następujących

przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym wynagrodzenie zostanie

odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość wynikającą ściśle ze zmiany stawki podatku od

towarów i usług VAT, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5) wynikających ze zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Strony z

zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron, będą zmierzać

do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa. W takim

wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie

obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter

dyspozycyjny (względnie obowiązujący), 6) wykonania robót w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu

umownego. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie, przy czym

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami przy czym do

rozliczenia zostaną przyjęte ceny zastosowane przez Wykonawcę w dostarczonym przez niego

kosztorysie szczegółowym, a w przypadku braku cen w kosztorysie odpowiadających rodzajom

wykonanych robót, poziom cen zostanie ustalony na podstawie średnich cen publikowanych za bieżący (a

w przypadku braku poprzedni) kwartał w publikatorze SEKOCENBUD. 7) będących konsekwencją sytuacji

opisanych w ust. 1 pkt 8 lub w ust. 2, do rozliczenia zostaną przyjęte ceny zastosowane przez Wykonawcę

w dostarczonym przez niego kosztorysie szczegółowym; W przypadku braku cen w kosztorysie

odpowiadających rodzajom wykonanych robót, poziom cen zostanie ustalony na podstawie średnich cen

publikowanych za bieżący (a w przypadku braku poprzedni) kwartał w publikatorze SEKOCENBUD. 6)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę, 7) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 8) zasad gromadzenia i wysokości

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę. 12. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 11 każda ze stron
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uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie

sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ

zmiany na koszty wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 13. W pozostałym zakresie do

zmian umowy stosuje się przepisy art. 144 ustawy Pzp.

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: 05.01.2021, godzina: 10:30,

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

postępowaniu

>

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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