Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.gminababoszewo.pl
Ogłoszenie nr 66417 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Baboszewo: „Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 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
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 Baboszewo, krajowy numer identyfikacyjny 53359300000,
ul. ul. Warszawska , 09130 Baboszewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23
6611091, 6611092, 6611082, e-mail ugbaboszewo@wp.pl, faks 236 611 071.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminababoszewo.po

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.bip.gminababoszewo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
www.bip.gminababoszewo.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Przesyłką pocztową, kurierską lub osobiści w zamknietej kopercie.
Adres:
Urząd Gminy Baboszwo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawsska 9A
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: „Modernizacja boiska piłkarskiego
w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)”
Numer referencyjny: OAiZP.271.1.5.2017

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
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: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)
roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, 2) powierzchniowe roboty ziemne: mechaniczne
karczowanie drzew, orka mechaniczna, mechaniczne zdjęcie warstwy urodzajnej,
mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płytę boiska, wykonanie warstwy
odsączającej z piasku, ułożeniem siatki przeciw kretom, wykonanie podbudowy nawierzchni
trawiastej z torfu, ziemi żyznej, pospółki, wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem
pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej bez nawożenia, zagęszczenie,
deszczowanie terenu po wysiewie nawozów, trzykrotne koszenie trawy w okresie pielęgnacji.
3) nawodnienie: a)przyłącze zewnętrzne: wykonanie rurociągu z rur PCV o śr. 63 mm – 46 m,
z rur o śr. 75 mm – 1 m, trójnik o śr. 63 mm – 1 szt, zasuwy o śr. 75 mm z obudową - 2 kpl,
studnie rewizyjne wyposażone, kompletne PP DN 1000 - 1 kpl., odpowietrzacze 1 kpl.,
b)instalacja: dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego sterowania wraz z pompą,
układem zasilania i zraszaczami (12 szt), 4) roboty na terenie przy boisku piłkarskim:
a)roboty pomiarowe, b)niwelacja terenu przy boisku: mechaniczne plantowanie terenu,
kultywatorowanie, podorywka mechaniczna pługiem, c)rozścielenie ziemi urodzajnej,
d)wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i deszczowaniem 5)
utwardzenie terenu: a)korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, warstwy odcinające,
podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego, obrzeża, ławy pod
krawężniki, krawężniki, konstrukcje betonowe dla posadowienia kontenerów i trybun. b)
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 525 m2 c)
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 573,47 m2 d)
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 10 cm (płyty eko) na podsypce cementowo-piaskowej –
940,0 m2 6)wyposażenie boiska: a) dostawa i montaż w gotowych otworach bramek do piłki
nożnej z siatkami i naciągami (kompletne, atestowane, pełnowymiarowe 7,2 m x 2,44 m) – 2
szt., dostawa 2 bramek treningowych o wymiarach 5 mx2m. b)dostawa i montaż piłkochytów
z siatki polipropylenowej na słupach z rur stalowych malowanych proszkowo o wymiarach
min. 80/80/4, rozstawie 5 m i wysokości 6 m, z linkami i stężeniami ukośnymi, c)dostawa i
montaż wiat dla zawodników z konstrukcji stalowej z wypełnieniem konstrukcji pleksą
przezroczystą z siedziskami na całej długości i ułożeniem kostki pod obrysem wiaty – 2 kpl.
d)dostawa i montaż prefabrykowanych trybun (jedna trybuna min. 74 miejsca)- 3 kpl.
e)dostawa i montaż koszy na śmieci o pojemności min. 25 l montowanych do podłoża – 6 szt.
f)przywiezienie kontenerów (1 km) wraz z ustawieniem ich przy terenie boiska – 2 szt.
g)dostawa kabin przenośnych wc – 3 szt. h)dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci – 6
szt. g)dostawa barierek odgradzających sektor gości o łącznej dł. 55,20 m. 7) wykonanie
ogrodzenia: a)demontaż istniejącego ogrodzenia i przewiezienie w miejsce wskazane przez
Zamawiającego (1 km), b)ogrodzenie wewnętrznej płyty boiska z barierek stalowych na
słupkach z rur bez wypełnienia – 118 m, z furtkami 1,5 m – 3 szt. c)ogrodzenie zewnętrzne z

paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 2,2 m - 497,4 m d) ogrodzenie
zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 1,5 m - 39,80 m
e) furtki 2,2 m – 3 szt., bramy wjazdowe 5,0 m -2 kpl. f) ławy, rowki pod krawężniki, obrzeża
betonowe. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,
stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 45236200-0
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45332300-6, 45232430-5
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
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:
data zakończenia: 30/09/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności, składając oświadczenie, zgodnie z
art.25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (wzór –zał. nr 2 do SIWZ). Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, , jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji stadionu lub
boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i wartości robót (bez robót dodatkowych)
nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, 2)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia
publicznego: a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierowania robotami
instalacyjnymi o specjalności wodociągowo - kanalizacyjnej bez ograniczeń, Zamawiający
dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych branż przez jedną osobę, jeżeli osoba
ta posiadać będzie wymagane uprawnienia określone w ppkt a) i ppkt b).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

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 spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. minimum 500 000 PLN. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa w pkt 6.2,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2.W celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ
zamawiający żąda od wykonawcy: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych,
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 – wzór zał. Nr 5 do SIWZ 2) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej
niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane 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 – wzór Załącznik 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)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2.Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6
pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej
w gwarancji: 4.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2.Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5.Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004. Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7.Oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca
składa wraz z ofertą. 8. Z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi
wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie”. Oznaczenie
sprawy: OAiZP.271.1.5.2017. 9.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany
formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana
formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą
wadium. 10.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
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:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
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:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres gwaracji 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji 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

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: nie
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:
nie
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
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:
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 dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem
spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie
zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności 3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje
następujące możliwości dokonania zmiany umowy w następującym zakresie (oraz na
następujących warunkach): 1) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia
zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie części
zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest
możliwe, z przyczyn nieleżą-cych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach , nie wynikających z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu
przez niego należytej staranności: a) związanych z okolicznościami natury obiektywnej,
których nie można było prze-widzieć w chwili zawierania umowy, uniemożliwiających
dotrzymanie terminu reali-zacji wskazanego w umowie; b) jeśli dotrzymanie terminu
wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powo-dów, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej
zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) jeśli
w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawi-dłowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; d) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających pro-wadzenie robót
budowlanych, spowodowanych anomaliami pogodowymi ; e) wstrzymania realizacji projektu
przez Zamawiającego na skutek okoliczności niele-żących po stronie Wykonawcy; f)
wstrzymania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy; g) termin realizacji robót może zostać przedłużony o czas niezbędny do ich
wykonania. Wykonawca może najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji
poszczególnych prac objętych umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze
ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania poszczególnych prac, dostarczając
Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod
warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub niedochowania należytej staranności
Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia
Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy. Zamawiający ma cztery dni robocze
od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienia
Wykonawcy o swojej decyzji. 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji
zmniejszenia zakresu realizacji robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie Pzp; 6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeń-stwa wykonywania robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia
Wykonawcy, 7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od
zatwierdzonego pro-jektu po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli
powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji pro-jektowej, w
szczególności w sytuacji, gdy a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) lub
w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ
na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp
techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji
technicznej; 9) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwią-zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
10) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; koniecz-ności
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej; 11) wszelkich zmian,
w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 12) zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego – w sytuacji wystąpienia okolicz-ności, których nie można było przewidzieć
przy dochowaniu należytej staranności przy jego sporządzaniu; 13) zmiany, których
wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o
charakterze obiektywnym, niezależnych od stron umowy, których nie można było
przewidzieć przy dochowaniu należytej staranno-ści. Dla określenia, czy dane
zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzyga-jące jest stanowisko Zamawiającego; 14)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umo-wy w
stosunku do treści oferty w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniej-sza od 15%
wartości zamówienia określonej w
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: 28/04/2017, godzina: 11:00,

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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

