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Gmina Przywidz: Budowa o drogi dojazdowej i pomostu na rzece w systemie zaprojektuj i wybuduj
 

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 

Zamówienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa.

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 607086-N-2018 z dnia 2018-08-23 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 Przywidz, krajowy numer identyfikacyjny 19167499000000, ul. ul.

Gdańska  7 , 83047   Przywidz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 825 146, e-mail

fundusze@przywidz.pl, faks 586 825 225. 

Adres strony internetowej (URL): www.przywidz.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 

www.przywidz.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Nie 

 

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: 

Nie 

Inny sposób: 

 

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 o drogi dojazdowej i pomostu na

rzece w systemie zaprojektuj i wybuduj 
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Numer referencyjny: RO.Z.271.8.2018 

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 jest „Budowa o drogi dojazdowej i pomostu na rzece w systemie zaprojektuj i

wybuduj” 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie

gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia

określony jest w programie funkcjonalno – użytkowym – dalej PFU w zakresie drogi dojazdowej do

oczyszczalni , stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty dla każdej z części w niżej wymienionym

zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa między innymi rodzaj i zakres robót niezbędnych do

wykonania w ramach budowy z drogi dojazdowej i pomostu na rzece w gminie Przywidz, we wskazanym

zakresie. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich

niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,

zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający

zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zaprojektowanie i wykonanie na działkach nr: 24, 32/1, 34, 38/19, obręb Piekło Górne, gm. Przywidz



23.08.2018 ogloszenie o zamowieniu.html

file:///C:/Users/Marcin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DZE6YRIH/ogloszenie%20o%20zamowieniu.html 5/23

około 300mb utwardzonej drogi dojazdowej w częściowo istniejącym nasypie oraz pomostu przez rzekę

Wietcisa ( dz 34 ) W ramach działki 38/19 zostanie wydzielony fragment pod drogę i oczyszczalnię,

pozostała część zgodnie z projektem miejscowego planu przeznaczona zostanie na usługi. A. Zakres usług

projektowych: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program

Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie drogi, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w

szczególności: a) prace przedprojektowe: sprawdzenie pomiarów geodezyjnych b) koncepcję rozwiązania

drogi oraz pomostu jako wstępne rozwiązania projektowe podlegające uzgodnieniu z Zamawiającym

przed opracowaniem ostatecznej wersji projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zawierające

m. in. schemat i przekrój drogi (wg wzoru stanowiącego załącznik do PFU), c) operaty wodno-prawne i

pozwolenia wodno-prawne, d) projekt Drogowy budowlany wielobranżowy wraz z uzyskaniem w

imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, e) projekty wykonawcze dla

wszystkich branż, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, f) informację dotyczącą

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) przedmiary robót, h) kosztorys inwestorski w poziomie cen dla

terminu uzyskania pozwolenia na budowę, i) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

robót, j) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń,

sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi, k) nadzór

autorski w całym okresie realizacji robót. B. Roboty budowlane 2) W zakres robót budowlanych, które

należy wykonać w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wchodzi: a) budowa

drogi dojazdowej, b) budowa zjazdu na drogę powiatową c) budowa pomostu w formie przepustu na

rzece Wietcisa, d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. e) zakres obejmuje

również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i projektowania. 5. Warunki opracowania

dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz STWiORB: 1) Projekty budowlane i wykonawcze muszą

uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania

dokumentacji projektowej Zamawiającemu, 2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm) wraz z

przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji

projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie

pozwolenia na budowę, 3) Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze,
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przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys

inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu: a)

Wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji

papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności), b) Wersja elektroniczna – 4 płyty

CD; 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu; rysunki – format: dwf., dwg. i pdf., obrazy – format jpg

lub pdf., tekst – format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy - format xls i pdf. c) Zapis dot.

ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU. 4)

Dokumentacja wyszczególniona w lit. c) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla

Wykonawcy do realizacji robót budowlanych. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania

zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem

wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac

pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji

przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, a w szczególności: 1) Wykonanie lub pozyskanie

we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp.,

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ

zarządzający ruchem, c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, d) dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika

budowy i inspektora nadzoru, e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania

przedmiotu zamówienia, f) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. 2)

Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka

Wodno-Ściekowa. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z poniesieniem kosztów z tym

związanych, a obejmujących w szczególności: a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic

informacyjnych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres

realizacji Projektu oraz tablic pamiątkowych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w

należytym stanie przez okres gwarancji i rękojmi, b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i

materiałach przygotowanych w związku z realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej,

spełniającego normy graficzne; odniesienie do Funduszu Spójności. 3) Obsługę geodezyjną, geologiczną

w trakcie realizacji prac projektowych i robót, budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych,

4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym

związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy. 5)

Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym
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terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru, 6)

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i

przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym w szczególności

pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów, 7) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz

ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich

zagęszczenie, 8) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w

przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 9) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz

poniesienie kosztów z tym związanych, 10) Pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z

tym związanych, 11) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie

drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów

związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za umieszczenie

urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający, 12) Obsługa archeologiczna i

konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka obsługa jest wymagana, 13) Wykonanie,

utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 14)

Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do

miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi

dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia

odbioru końcowego. 7. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do

przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania. 8. Zaleca się,

aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył

wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i

wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków

realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca

Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza

się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów

niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie

Wykonawca. 9. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach

określonych we Wzorze umowy. 10. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego

postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich
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umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot

zamówienia na kwotę 80 % wynagrodzenia umownego i utrzymać ich ważność przez cały okres

obowiązywania umowy. 11. Wykonawca, w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu ostatecznej

wersji dokumentacji projektowej, opracuje i przekaże Zamawiającemu Kosztorys Ofertowy na wykonanie

przedmiotu zamówienia, zgodny z tabelą cenową stanowiącą załącznik do formularza oferty. Kosztorys

ofertowy stanowić będzie materiał pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć będzie,

między innymi do : 1) do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 2) do

określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 3) jako dokument źródłowy do

wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych, 4) do ustalenia wartości powstałych obiektów lub

ich elementów, 5) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu

realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia

kosztów i rozliczenia inwestycji. 12. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osoby wykonujące czynności związane z

wykonywaniem robót ziemnych, przygotowywaniem i układaniem zbrojenia, betonowaniem, pracami

brukarskimi i drogowymi, kierowaniem pojazdami, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych, a także

wykonujących czynności biurowo-administracyjne, sprzątania i dozoru terenu.. Nie jest wymagane

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz

operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia. 13. W trakcie

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej czynności. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania

świadczenia. 14. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej czynności w trakcie

realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania; dodatkowo Wykonawca winien określić rodzaj czynności

wykonywanych przez wskazaną osobę; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych. 15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej czynności

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w

wysokości określonej we Wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez

zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej czynności. 16. W przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Przedmiot zamówienia

należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 18.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” o której

mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 19. Zamówienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie

11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
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Kod CPV

71320000-7

71355000-1

71354000-4

45111200-0

45111230-9

45111240-2

45111250-5

45111291-4

45112000-5

45112100-6

45120000-4

45200000-9

45232451-8

45233142-6

45233220-7

45233226-9

45233250-6

45236000-0

45262300-4

45262310-7

45262420-1

45262500-6

45262520-2

45262522-6

45316100-6

45342000-6

45421160-3

 

 

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

Waluta: 

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

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

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

możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp. Ewentualne

Przewidywane udzielanie w/w zamówienia do kwoty 40% zamówienia podstawowego, dotyczyć mogą

zaprojektowania i wybudowania , lub wybudowania dodatkowych robót drogowych podobnych do

opisanych w niniejszych SIWZ .W ewentualnych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6)

ustawy Pzp obowiązywały będą warunki z podstawowego SIWZ. 

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: 2019-06-30 

 

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 wyznacza warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN. 
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Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie, wykonał: • co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,

rozbudowie, przebudowie lub modernizacji drogi o wartości robót budowlanych minimum 350 000 zł

brutto. • co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub

modernizacji przepustu pod drogą o średnicy min 1,3 m. b) dysponuje lub będzie dysponował w

okresie realizacji zamówienia następującymi kluczowymi osobami: jedną osobą na stanowisko

kierownika robót drogowych, która posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 do

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

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) informacji 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. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

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

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

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty – według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ. 3) wykaz osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

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

osobami – według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ. W odniesieniu do obywateli państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.

2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje
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zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała

ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

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. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –

wg wzoru na Załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1,2,4 i 7 ustawy Pzp. W

związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr

2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów 4. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których

te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w

ust. 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 powyżej. 6. W przypadku wspólnego
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ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3

do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty składane są w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o

których mowa w ust. 3 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. 11. Dokument, o których mowa w ust. 10 powyżej powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli w kraju w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 10 powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 13. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14. Jeżeli jest to niezbędne do

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na

każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
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oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby

Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty,

oświadczenia się znajdują.

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. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w

prawidłowej wysokości, która wynosi 20.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.

Dz.U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002.

Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio

wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 5.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu nr postępowania RO.Z.271.8.2018 oraz

wskazać, której części dotyczy wpłacone wadium. 6. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą

uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana

kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert. 7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego.

Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za

zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. Pkt 5 ma zastosowanie. 8. Dokument
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poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w

przypadkach określonych w pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymagane

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. 11. Wadium musi

zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 12. Zamawiający zwróci wadium dla

Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

 

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 

 

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

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
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(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: 

 

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: 
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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

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

Gwarancja jakości 10,00

Termin płatności 10,00

 

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: 
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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:
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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 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

okoliczności z wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o

uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności): a) w przypadku

następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych

wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem

winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec

działając z najwyższą starannością, b) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy:

amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci:
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podtopień (teren zagrożenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu

warunków atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń

bezpośrednio w miejscu realizacji robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone

wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu

Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów

eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez

Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) konieczność

zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na

zmiany obowiązującego prawa, g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się

do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 2) zmiana warunków płatności w przypadku: a)

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności

dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. b) 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, c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegółową

kalkulację zmiany, a strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu

niezwiększającym usprawiedliwionej marży. 3) zmiany maszyn, urządzeń, technologii i wyposażenia

oferowanych przez Wykonawcę w zatwierdzonej koncepcji, na modele nowszej generacji o tych samych

lub wyższych parametrach, jeżeli: a) maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, b) producent

urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez

Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem, c) nie są dla nich dostępne części zamienne lub

serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ, d) zmiana maszyny, urządzenia lub technologii zmniejszy

koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego. Zmiana ta

może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i

pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego, a w przypadku zmiany skutkującej zmianą wynagrodzenia –
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także po sporządzeniu kosztorysu różnicowego. 

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: 2018-09-12, godzina: 10:00, 

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: 

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: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


