
Gmina Białobrzegi: „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym ” oraz „Remont pokrycia

dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 560379-N-2020 z dnia 2020-07-09 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 Białobrzegi, krajowy numer identyfikacyjny 53602500000000, ul.

Białobrzegi 4 , 37-114 Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 2245220, 2245227,

e-mail urzad@bial.regiony.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): https://www.gmina-bialobrzegi.pl/

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi/

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie

Północnym ” oraz „Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”

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: 3. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia: a) „Remont strażnicy

OSP w Korniaktowie Północnym” - wymiana dwóch bram garażowych na systemowe segmentowe w

kolorze czerwonym. ( bramy z możliwością otwarcia manualnego jak również z elektrycznym

napędem), jedna brama z furtką wejściową, - skucie istniejącej popękanej posadzki betonowej wraz z

wywozem gruzu, - obniżenie warstw posadzkowych o około 30 cm, - obniżenie wjazdu do garaży, -

uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych na ścianach, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z

papy termozgrzewalnej oraz z folii PE grub. 0,3mm; - wykonanie posadzki betonowej z betonu

posadzkowego B30 zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych z wyprofilowanie

spadku do odwodnienia liniowego; nacięcie szczelin pozornych, uzupełnienie szczelin dylatacyjnych

sznurem dylatacyjnym i masą poliuretanową; - przetarcie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, -

remont sanitariatów, - wymiana instalacji elektrycznej ( nowe okablowanie, zabezpieczenia, tablica), -
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wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami odwadniającymi i odwodnieniem

liniowym, - wykonanie odciągu spalin samochodowych w garażu, - wykonanie instalacji wentylacji

mechanicznej pomieszczeń, - wymiana rynien i rur spustowych na budynku strażnicy OSP, - wymiana

obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem na dachu strażnicy OSP b) „Remont pokrycia dachowego

w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym” - wymiana rynien i rur spustowych na budynku Domu

Kultury , - wymiana obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem na dachu Domu Kultury

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45400000-1

45300000-0

45332200-7

45330000-9

45310000-3

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

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

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

miesiącach:   lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-10-30

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna

warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy.

Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych

postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna

warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy.

Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych

postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 (jedną) robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości co

najmniej 150 000,00 zł (brutto). b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: • 1 osobą przewidzianą do pełnienia

funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

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: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych

postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.

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 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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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) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w cz. X SIWZ,

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni terminie, do złożenia następujących, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i

dokumentów: a) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony przez Wykonawcę w oparciu

o wzór stanowiący zał. nr 4 do SIWZ (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub 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 – (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 5 do SIWZ). c) Oświadczenie ,

że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (w oparciu o wzór stanowiący

zał. nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do 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

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć

tysięcy złotych 00/100).

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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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:

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

Gwarancja 40,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści

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

jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian: 1) W przypadku

zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim

przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4

Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia

za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2) W przypadku zmiany

regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po

zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający
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dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w

§4 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

3) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych

prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub

przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z ww.

przyczyn. 4) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu

Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy

czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami

technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę

wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz

jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres

realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1

Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas

konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 5) W przypadku, gdy z przyczyn

technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej

staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu

publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: a) zmianach

mających wpływ na przyspieszenie wykonania, b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu

ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, c) zmianach

mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, d)

zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia

procesu budowy, e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, f) zmianach

mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, g) zmianach mających wpływ na poprawę

parametrów funkcjonalno-użytkowych, h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny

lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia

określonego w § 4 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub

wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub

o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
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będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6) W

przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a

zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: a) wojny, działania wojenne, inwazje, b)

terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone

wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, d)

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, e) działania sił

przyrody, w tym huragany lub powodzie, f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też

spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła

zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim

zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w

sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez

przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 7) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac

przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków

archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza

zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub

usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy. 8) W przypadku wystąpienia

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci,

instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych

powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez przedłużenie o

okres takiego opóźnienia. 9) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez

Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem

błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie

badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia,

określonego w § 4 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub

wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez

wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu

Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla
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Wykonawcy przed taką zmianą. 10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub

rezygnacji z określonych robót —nastąpi pomniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o

wartość tych robót wynikającą z Kosztorysu Ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do Umowy. 11) W

przypadku robót zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metodą różnicową pomiędzy wartością

robót pierwotnie przewidzianych, ustaloną w oparciu Kosztorys Ofertowy, a wartością robót

zamiennych wynikającą z kosztorysu robót zamiennych przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu

o następujące założenia: stawki robocizny ustalone są na takim poziomie jak w Kosztorysie

Ofertowym, stawki materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o

średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego,

która to wartość zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12) W

przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia

określonego w § 4 Umowy i terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2

ust. 1 Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 13) W przypadku

uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2

ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu

Umowy o uzgodniony okres. 14) W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie

lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie

oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 15) W przypadku ewentualnego zawarcia przez

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania

płatności, b) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 16) Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian

istotnych niniejszej umowy). 17) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub

innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b) nie wywiązywania się kierownika

budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot

stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 18) W

przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić

kierownika budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego

terminie. 19) W przypadku zmian kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 17 i 18, nowy

kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 20) W

przypadku zmian dotyczących podwykonawców.
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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: 2020-07-24, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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