
Dyrektor Urz ędu Morskiego w Gdyni: Umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w

porcie Nowa Pasłęka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

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

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

Ogłoszenie nr 522340-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=54...

1 z 18 01.06.2017, 12:36



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: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny

14500001111, ul. ul. Chrzanowskiego 10 , 81338 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58)

355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (URL): www.umgdy.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

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.umgdy.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie
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www.umgdy.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 - 338 Gdynia, pok. nr 8 (kancelaria ogólna)

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: Umocnienie brzegu przed śluzą od strony
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rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka

Numer referencyjny: ZP-JG-3800-26/17

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:

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 obejmuje: - umocnienie brzegu po stronie południowej i

północnej – na odcinkach od narożników istniejących przyczółków mostowych do narożników

komory dawnej ceglanej śluzy, - umocnienie brzegu po stronie północnej – za narożnikiem dawnej

śluzy odcinek umocnienia w łuku do brzegu rzeki Pasłęki oraz odcinek zamykający (wcinka w ląd), -

wzmocnienie przyczółków mostu zwodzonego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi

Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45243300-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45243600-8
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45110000-1

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

Wartość bez VAT: 960401,43

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: 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

polegających na wykonaniu zabezpieczenia ścian śluzy na odcinku mostowym tego samego typu jak

obudowa ścian śluzy objęta przedmiotem zamówienia. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w

przypadku potrzeby zabezpieczenia ścian śluzy w bezpośrednim sąsiedztwie zabezpieczanego odcinka

ścian śluzy - na warunkach nie gorszych niż w Kontrakcie podstawowym. Wartość przewidywanych

zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 90 000,00 zł

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:  5  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I. Ad. Sekcja II.8) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w

terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 15.12.2017 roku. II.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) zamawiający

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o

których mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, tj. wszystkich osób

wykonujących prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji
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Przedmiotu zamówienia. Ww. osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz.1666, z późn. zm.). b) sposób

dokumentowania zatrudnienia został określony w § 6 ust. 2 i 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik

nr 4 do SIWZ; c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w § 6 ust. 2 i 5

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; d) sankcje z tytułu niespełnienia powyższych

wymagań zostały określone w § 6 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: V.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: rozdz. V. SIWZ V.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b) sytuacji

ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych);

Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie

warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).b;

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: rozdz. V. SIWZ V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c) zdolności

technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) wykonał w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie

(budowa lub przebudowa) budowli hydrotechnicznych takich jak: nabrzeże lub śluza lub

umocnienie brzegów (z wyłączeniem umocnień o konstrukcji narzutowej, gabionowej) o wartości

robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda (czterysta tysięcy złotych

brutto). B) skieruje do realizacji zamówienia publicznego 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła

funkcje Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane,

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra

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

technicznych w budownictwie i co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego na

stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) robót

hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie budowli takich jak nabrzeże lub

śluza lub umocnienie brzegów (z wyłączeniem umocnień o konstrukcji narzutowej, gabionowej) o

wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda (Słowinie: czterysta

tysięcy złotych brutto każda). Uwaga Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na

podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i

na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach

zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.

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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

b) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie

warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c).A).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Rozdział VI. SIWZ - 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ składa

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiającego

żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w

postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych

podmiotów.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) 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; b) oświadczenia wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

publiczne; c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego; d)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; e) 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,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

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

osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Rozdział VI. 6 SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
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internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Rozdział X SIWZ Oferta musi zawierać następujące

oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a

także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2)

Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej 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 zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w

wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Szczegółowe

informacje zawarte są w rozdziale VIII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto (C) 60,00

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia (S) 25,00

Gwarancja 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

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
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zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej

brutto podanej w ofercie.

Informacje dodatkowe:

Rozdział XIV SIWZ 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. Wykonawca przed

podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego następujące dokumenty: a)

wyceniony przedmiary robót, b)potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, c) kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek, d) wykaz osób do kontaktów

z Zamawiającym (imiona, nazwiska, adres e-mail, nr telefonu).

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:

§19 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt.1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: 1) zmiana,

w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w związku z: a) wystąpieniem

okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem

niesprzyjających warunków geologicznych czy hydrologicznych niepozwalających na wykonanie

zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji i Opisie Przedmiotu Zamówienia, b)

koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie

zawarcia umowy, c) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków

pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie, f) niemożliwej do przewidzenia
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w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu

budowy, 2) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia,

obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Zmiana taka musi zostać spowodowana

uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w

szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania

robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub

kosztów eksploatacji inwestycji, c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 3) niezależne od

Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy. Zmiana

musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i

doświadczenie wskazanej w zastępstwie osoby muszą być co najmniej takie same, jakie były

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej); 4) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację

niniejszego zamówienia, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1

pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a)

rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla

części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców

określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji

przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do

wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, d) wystąpienia uzasadnionego przypadku

konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą

Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie
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postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 6) zmiany warunków realizacji

i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a)

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną

zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja Przedmiotu zamówienia w

niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu

widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu

społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na

możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych

wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu

przedmiotowego umowy, lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie

rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy

zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; d) jednostronnego

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniem §5

ust. 7, co skutkować będzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy do

wysokości wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykonane elementy Robót. W przypadku

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu zamówienia, Cena Umowna określona w §11

ust. 2, zostanie pomniejszona o wartość robót z wykonania których zrezygnowano. Wartość tych robót

będzie ustalona kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie cen jednostkowych z

kosztorysów ofertowych Wykonawcy. 2. Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może

ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Robót (w tym o

okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną

realizację prac). 3. Żadna z przesłanek do zmiany Umowy określonych w niniejszym paragrafie nie

daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. 4. Każdorazowo

zmiana/uzupełnienie Umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=54...
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Data: 2017-06-20, godzina: 09:45,

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

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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