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Ogłoszenie nr 566712-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

I Liceum Ogólnokształcące: Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c. w. u. wraz z budową
wewnętrznej instalacji gazowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze przy ul.
Dworcowej 25 w formule 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
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

2020-07-27, 12:46

Firefox

2 z 17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=743e1...

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: I Liceum Ogólnokształcące, krajowy numer identyfikacyjny
33109785900000, ul. ul. Dworcowa 25 , 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 943 739 026, e-mail zs2bb@op.pl, faks 943 739 026.
Adres strony internetowej (URL): http://liceum-bialybor.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
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zamówienia
Tak
http://liceum-bialybor.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=270

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:
w formie pisemnej
Adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Szewczenki ul. Dworcowa 25 78-425 Biały Bór

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i
c. w. u. wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w
Białym Borze przy ul. Dworcowej 25 w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny:
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 wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, robót
budowlanych pn.: Budowa kotłowni gazowej (składającej się z minimum dwóch kotłów
kondensacyjnych – kaskada kotłów) dla potrzeb c.o. i c. w. u. wraz z budową wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze przy ul.
Dworcowej 25. Charakterystyka obiektu: - kubatura części ogrzewanej – 8.945 m3, - powierzchnia
netto budynku – 3.173 m2, - powierzchnia użytkowa części mieszkalnej – 1.136 m2, - powierzchnia
użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych – 1.554 m2 - liczba mieszkań
– 3, - liczba osób użytkujących budynek – 85 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) inwentaryzacja
stanu istniejącego, 2) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania
rozwiązań projektowych, 3) pozyskanie mapy do celów projektowych, 4) opracowanie stosownie do
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potrzeb i ustaleń z zamawiającym roboczego wstępnego projektu budowlanego w postaci
odpowiadającej szczegółowością zawartości projektu budowlanego w celu uzyskania akceptacji
Zamawiającego, 5) opracowanie materiałów do uzyskania wszelkich stosowanych wymaganych dla
realizacji inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, badań, zaleceń itp. od
właściwych organów lub instytucji, 6) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną, niezbędnymi badaniami,
inwentaryzacjami i uzgodnieniami i instalacjami wg potrzeb, spełniającego co najmniej wymagania
zawarte w STWiOR, zwanego dalej „dokumentacją”, 7) opracowanie planów BIOZ, 8) uzyskanie w
imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i
zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, 9) wykonanie robót budowlanych, 10) sporządzenie
dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, 11) prowadzenie dziennika budowy,
jeżeli jest wymagany, 12) opracowanie instrukcji p.poż. oraz oznakowanie obiektu zgodnie z
instrukcją, 13) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie
obiektu, 14) wpięcie wybudowanej kotłowni gazowej do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., 15)
przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników w zakresie eksploatacji kotłowni
gazowej, 16) demontaż istniejącej kotłowni węglowej wraz z kominem. 2. Zamawiający zobowiązuje
Wykonawców do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71321200-6
45000000-7
45210000-2
45300000-0
45333000-0
45331000-6
45331110-0
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45400000-1
45430000-0
45450000-6

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

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-15

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: Wykonawca spełni warunki, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania
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określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w
imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie pięciu
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, zadania inwestycyjne o zakresie i złożoności porównywalnym z
przedmiotem zamówienia tzn. wybudowanie co najmniej 1 kotłowni gazowej w systemie
zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 200 kW i na potwierdzenie tego przedstawi
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe
dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie), b)
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia posiadającymi
uprawnienia: • przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji gazowych oraz instalacji
elektrycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym 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:
Informacje dodatkowe: 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.
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
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Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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 wykonawcy z udziału w postępowaniu: - odpisu
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - oświadczenia Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne; - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25); - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; W celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej: - wykazu 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;
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
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,
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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;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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 od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. 2. Wadium należy
wnieść przed terminem składania ofert tj. 2020-08-10 godz. 10:45. 3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - 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.2020.299 t.j. z dnia
2020.02.25z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Szewczenki, 78-425 Biały Bór, ul.
Dworcowa 25 – Bank Spółdzielczy w Sławnie oddział Biały Bór, nr konta: 64 9317 1025 1308
0060 2000 0005. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej
jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że
roszczenie Zamawiającego zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek
warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie
są w nim wymienione.

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:

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
(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
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji 10,00
Okres gwarancji 30,00

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:
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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:
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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:
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w
przypadku: 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia,
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a)
zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy, b) siły
wyższej, klęski żywiołowej, c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, d) wystąpienia
wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od typowych,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, Wyjątkowo
niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: - biorąc pod uwagę wymogi
reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem
prowadzenia tychże Robót, - ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność
opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla
danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz, e) niewypałów i
niewybuchów, f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy
przez zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), g) odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, których
istnienia nie można było przewidzieć, co Wykonawca winien dowieść, h) jakiegokolwiek opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, i) konieczności
wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, j)
konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia
Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności
wstrzymania robót przez Zamawiającego, 3) powstania okoliczności będących następstwem działania
organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 4) zmiany stawki podatku VAT powodującej
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 5) w przypadku innej
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub
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nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 6) zmiany osób przewidzianych do realizacji
zamówienia, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 1 pod warunkiem spełniania przez nowe osoby
warunków stawianych osobom zastępowanym oraz, które uzyskałyby co najmniej taką samą ilość
punktów, które Wykonawca uzyskał przy badaniu złożonej oferty w ramach kryterium oceny ofert w
trakcie przetargu nieograniczonego lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na
wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej , - przy czym przedłużenie terminów wykonania
Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1-6, może nastąpić wyłącznie o czas trwania
przeszkody.
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: 2020-08-10, godzina: 10:45,
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
> polskim
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: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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