
Ogłoszenie nr 28199 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Prudnik: Termomodernizacj a obiektów  stacj i uzdat niania w ody przy ul.

Poniatow skiego 1 w  Prudniku.

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Robot y budow lane

Zamieszczan ie ogłoszen ia:  obowiązkowe

Ogłoszen ie dotyczy:  zamówienia publicznego

Zamów ien ie dotyczy proj ektu  lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie

Nazw a proj ektu  lub programu

O zamów ien ie mogą ubiegać się w yłączn ie zak łady pracy chron ionej  oraz w ykonaw cy, k tórych działalność, lub

działalność ich  w yodrębnionych organ izacyj n ie j ednostek, k tóre będą realizow ały zamów ien ie, obej muj e

społeczną i zaw odow ą in tegrację osób będących członkami grup społeczn ie marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli przeprow adzenie

postępow ania

nie

I n formacj e na temat  podmiotu  k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie postępow ania:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie przez zamaw iających

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:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw  członkow skich Unii

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zwikprudnik.pl
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Europej sk iej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw  członkow skich Unii

Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I n formacj e dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 53055665500000, ul. ul. Poniatowskiego  1, 48200   Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 363 617,

e-mail zwikprudnik@poczta.onet.pl, faks 774 363 617.

Adres strony internetowej (URL): www.zwikprudnik.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli 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)  KOMUNI KACJA:

Nieogran iczony, pełny i bezpośredn i dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod adresem

(URL)

nie

Adres st rony in ternetow ej , na k tórej  zamieszczona będzie specyf ikacj a istotnych w arunków  zamów ien ia

tak

www.zwikprudnik.pl

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ogran iczony -  w ięcej  in formacj i można uzyskać pod adresem

nie

Ofer ty lub w niosk i o dopuszczen ie do udziału  w  postępow aniu  należy przesyłać:

Elekt ron iczn ie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczen ie do udziału  w  postępow aniu  w  inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłan ie ofer t  lub w niosków  o dopuszczen ie do udziału  w  postępow aniu  w  inny sposób:
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tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, kurierem

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7, 48-200

Prudnik

Komunikacj a elekt ron iczna w ymaga korzystan ia z narzędzi i u rządzeń  lub formatów  plików , k tóre n ie są

ogóln ie dostępne

nie

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

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ien iu  przez zamaw iającego:  Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody przy ul.

Poniatowskiego 1 w Prudniku.

Numer referencyj ny:  ZP-1/TW/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielen ie zamów ien ia przeprow adzono dialog techn iczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ien ia:  roboty budowlane

I I .3)  I n formacj a o możliw ości sk ładan ia ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krótk i opis przedmiotu  zamów ien ia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku par tnerstw a innow acyj nego -  określen ie zapotrzebow ania

na innow acyj ny produkt , usługę lub roboty budow lane:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

budowlanych zawiązanych z termomodernizacji obiektów stacji uzdatniania wody przy ul. Poniatowskiego 1 w Prudniku.

Miejscem robót są dwa obiekty znajdujące się w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1: budynek biurowy z dostawioną halą

magazynowa (A) oraz budynek pompowni wody (B). 2. Zakres robót. Budynek biurowy A- zakres robót przewidzianych dla

budynku biurowego z dostawioną halą magazynową: - wyburzenie daszku po zlikwidowanych wcześniej drzwiach znajdujących

się do frontu budynku, - wymiana starej stolarki okiennej na nową PVC o współczynniku przenikania ciepła co najmniej u=1,3

W/(m2K), - ocieplenie od zewnątrz ściany murowej za pomoc warstwy o grubości 14cm. oraz w poziomie przyziemia 10 cm i

ścianie fundamentowej 5 cm warstwą polistyreny ekstradowanego, - nałożenie tynku zewnętrznego mineralnego, wykonanie

elewacji budynku zgodnie z projektem (w kolorach: RAL 1015, RAL 2001). - docieplenie ściany od zewnątrz hali magazynowej
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za pomocą dodanej warstwy wełny o grubości 10 cm, - wymiana na nową, ocieploną bramę stalową znajdująca się w

opracowanej części hali (warsztat) nowa brama powinna mieć współczynnik przenikania ciepła co najmniej u=1,7 W/(m2K), -

wydzielenie za pomocą bloczków gazobetonowych z części hali nowej kotłowni gazowej, - wykonanie nowej instalacji

centralnego ogrzewani z wyminą grzejników, - montaż kanałów wentylacyjnych i spalinowego kotła gazowego o mocy ok. 20

kW. Budynek pompowni B- zakres robót przewidzianych dla budynku pompowni: - uzupełnienie ubytków w ścianie

zewnętrznej cegłą podobną do istniejącej w przypadku większych ubytków i zaprawą w przypadku mniejszych, - wykonanie w

pomieszczeniu pompowni sufitu podwieszonego na wysokość 3,5 m, - docieplenie istniejących sufitów podwieszonych w

pomieszczeniach pomocniczych za pomocą mat z wełny mineralnej (niepalnej) o grubości minimum 20 cm, - ocieplenie ścian

murowanych od strony wewnętrznej za pomocą warstwy z wełny mineralnej o grubości 10 cm, technologia pokazana na

rysunkach. Bardzo ważne jest pozostawienie pustki powietrznej między istniejącą ścianą a ociepleniem, - wykończenie

powyższych ścian za pomocą płyt gipsowych, - wymiana pieca na gazowy w kotłowni, wg. projektu instalacyjnego ( kocił

wodny gazowy o mocy ok. 30 kW w kotłowin), wydzielenie nowej kotłowni gazowej, - montaż kanałów spalinowych z kotła, -

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewani z wyminą grzejników. Zadaniem wykonawcy jest wykonanie wewnętrznej

instalacji gazowej na zewnątrz budynków jak i wewnątrz. Zgodnie z projektem: Projekt bud-wyk instalacji gazowej oraz

centralnego ogrzewania w budynkach zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 -

załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo

w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji: 1) Projekt budowlany

„Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody z rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na

zewnątrz budynków” – załącznik nr 8 do SIWZ; 2) Projekt bud-wyk instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w

budynkach zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 - załącznik nr 9 do SIWZ; 3)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ; 4) Przedmiary robót „Termomodernizacja

obiektów stacji uzdatniania wody z rozbudową wewnętrznych instalacji gazowych przebiegających na zewnątrz budynków” -

załącznik na 11a do SIWZ. 5) Przedmiary robót instalacji gazowej i centralnego ogrzewania - załącznik na 11b do SIWZ.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 45000000-7

Dodatkow e kody CPV:45320000-6, 45331100-7, 45333000-0, 45331110-0, 45262500-6, 45421000-4, 45321000-3,

45443000-4, 45421146-9, 45421152-4, 45442100-8, 45452000-0

I I .6)  Całkow ita w ar tość zamów ien ia (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)

I I .7)  Czy przew idu j e się udzielen ie zamów ień , o k tórych mow a w  ar t . 67 ust . 1 pk t  6 i 7 lub w  ar t . 134 ust . 6 pk t

3 ustaw y Pzp:  nie

I I .8)  Okres, w  k tórym realizow ane będzie zamów ien ie lub ok res, na k tóry została zaw ar ta umow a ramow a lub
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okres, na k tóry został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

data zakończenia: 15/09/2017

I I .9)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM, FI NANSOWYM

I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nien ia do prow adzenia ok reślonej  działalności zaw odow ej , o ile w yn ika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność techn iczna lub zaw odow a

Określenie warunków: 1. Wykonawcy winni posiadać doświadczenie wyrażające się tym, że niewcześnie niż w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminy składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie (2) różne roboty budowlane związane z wykonaniem

termomodernizacji obiektów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN każde z zadań. 2. Wykonawcy winni dysponować

na czas realizacji zamówienia: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji instalacji sanitarnych oraz sieci cieplnych i gazowych.

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:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w yk luczen ia określone w  ar t . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iaj ący przew idu j e w yk luczen ie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y Pzp nie

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWI ERDZENI A, ŻE

NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A

KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczen ie o n iepodlegan iu  w yk luczen iu  oraz spełn ian iu  w arunków  udziału  w  postępow aniu

tak

Ośw iadczen ie o spełn ian iu  kryter iów  selekcj i

nie
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I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA

WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA

WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 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. 2.

Wykaz 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.

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA

WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pk t  I I I .3)  -  I I I .6)

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielen ia zamów ien ia:  przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iaj ący żąda w niesien ia w adium:

tak,

Informacja na temat wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 8000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy

złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przepadku wniesienia wadium w formie pieniężnej

należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. O/Nysa. Nr rachunku: 58 1050 1490

1000 0022 7794 8770. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z

oryginałem”. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do

oryginału oferty.
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I V.1.3)  Przew idu j e się udzielen ie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ien ia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ron icznych lub dołączen ia do ofer t  katalogów

elekt ron icznych:

nie

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

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer ty w ar iantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

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

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zostaną zaproszen i do udziału  w  postępow aniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I n formacj e na temat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

elektronicznych:
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nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcj a elekt ron iczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ron icznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, k tórych w ar tości będą przedmiotem aukcj i elekt ron icznej :

Przew idu j e się ogran iczen ia co do przedstaw ionych w ar tości, w yn ikające z opisu przedmiotu  zamów ien ia:

nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

CENA 60

GWARANCJA 25

TERMIN WYKONANIA 15

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o k tórej  mow a w  ar t . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocj acj e z ogłoszen iem, dialog konkurencyj ny, par tnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I n formacj e na temat  negocj acj i z ogłoszen iem

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=98572c56-6a1a-4419-beb8...

8 z 11 2017-02-20 12:26



Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

nie

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

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

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I n formacj e na temat  dialogu konkurencyj nego

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: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I n formacj e na temat  par tnerstw a innow acyj nego

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:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt ron iczna

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

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew idu j e się istotne zmiany postanow ień  zaw ar tej  umow y w  stosunku do t reści ofer ty, na podstaw ie k tórej

dokonano w yboru w ykonaw cy:  tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT -

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku

VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji

prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą

korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po

stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak

warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające terminowe wykonanie

przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp. b) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, c) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, d) zmiany zakresu części zamówienia

powierzonej Podwykonawcom, e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających

charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury

udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE
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I V.6.1)  Sposób udostępnian ia in formacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środk i służące ochron ie in formacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin  sk ładan ia ofer t  lub w niosków  o dopuszczen ie do udziału  w  postępow aniu :

Data: 07/03/2017, godzina: 9:00,

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

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

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

> język polski

I V.6.3)  Termin  zw iązan ia ofer tą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew idu j e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ien ia, w  przypadku n ieprzyznan ia

środków  pochodzących z budżetu  Unii Europej sk iej  oraz n iepodlegaj ących zw rotow i środków  z pomocy

udzielonej  przez państw a członkow sk ie Europej sk iego Porozumien ia o Wolnym Handlu  (EFTA) , k tóre miały być

przeznaczone na sf inansow anie całości lub części zamów ien ia:  nie

I V.6.5)  Przew idu j e się un iew ażnien ie postępow ania o udzielen ie zamów ien ia, j eżeli środk i służące

sf inansow aniu  zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, k tóre zamaw iaj ący zamierzał

przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ien ia, n ie zostały mu przyznane nie

I V.6.6)  I n formacj e dodatkow e:
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