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GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszcwo. ul. Warszawska 9A
Rego n 130378054
NIP 5671 790440

Ogioszenie nr 554034-N-201S z dnia 20 1S-05-07 r.

Gmina Baboszewo: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z budowq przylqcza
kablowego w miej scowosci Sokolniki Nowe
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Robot)' budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoj u Obszarow Wiej skich na lata 20 14 - 2020 Poddziaianie 19.2 " Wsparcie l1a
wdrazanie operacj i w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez spolecznosc"

o zamowienie moglj ubiegac sil( wylljcznie zaklady pracy cbronionej oraz wykonawcy, ktol1'ch
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrl(bnionych organizacyjnie jednostek, ktore bl(dlj
realizowaly zamowienie, obejmnje spolecznlj i zawodowlj integracj" osob b'ldljcych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskazni k zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wiycej
kategorii , 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy niz 30%, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wy konawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postl(powanie przeprowadza centralny zamawiajllcy

Nie
Post'lpowanie przep.-owadza podmiot, ktoremn zamawiajllcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzcllie postl(powallia

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyllpowierzyli prowadzenie
post,<powania:
Post,<powanie jest przeprowadza ne wsp61nie przez zamaw iajqcych
Nie

Je:i:eli tak, nale:i:y wym ieni6

zamawiaj ~cych,

kt6rzy wsp61nie

przeprowadzaj ~

postypowanie oraz

poda6 adresy ich siedzi b, krajowe numery identyfikacyj ne oraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Post,<powanie jest przeprowadzane wsp61nie z zamawiajqcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post,<powania wsp61nie z zamawiajqcymi z innych panstw
czlonlwwskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gm ina Baboszewo, krajowy numer identyfik acyj ny 53359300000, ul.

ul. Warszawska ,09 130 Baboszewo, woj. mazowieekie, panstwo Polska, tel. 23 66 11091,
66 11 092, 6611082, e-mail ugbaboszewo@wp.pl. faks 236 6 11 07 1.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmi nababoszewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym mo:i:na uzyska6 dostyp do narzyd zi i urz~d zet\ lub
format6w plik6w, kt6re nie Sq og61nie dostypne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJl\CEGO: Administraeja

sa morz~dowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowiqzk6w l11iydzy

zamawiaj~cy m i

w przypadku wsp61nego przeprowadzan ia

postypowani a, w tym w przypadku wsp61nego przeprowadzan ia postypowania z
zal11awiajqcYl11i z innych PaJlstw ezlonkowskich Unii Europej skiej (kt6ry z zam awi aj~cychjest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postypowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postypo wania odpowiadajq pozostali zamawiajqcy, czy zal116wienie bydzie lIdzielane przez
kat dego z zamawiajqcych indywidllalnie, ezy zam6wienie zostanie lIdzielone w im ieniu i na
rzeez pozostalyeh zamawiajqcych):
1.4) KOMUNlKACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezposredni

dost~p

do dokumentow z post~powania mozna uzyskac

pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona

b~dzie

specyfikacja istotnych warunMw

zamowienia
Tak
www. bip.gminababoszewo. pl

Dost~p

do dokumentow z post~powania jest ograniczony - wi~cej informacji mozna uzyskac

pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu

nalezy przesylac:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosMw
post~powaniu

0

dopuszczenie do udzialu w

winny sposob:

N ie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosMw

0

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu

winny sposob:
Tak
Inny spos6b:
Przesylkq pocztOWq, kurierskq lllb osob iscie w zal11kni ytej kopercie.
Adres:
Urzqd Gminy Baboszewo, 1I1. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, KANCELARIA
OGOLNA

Komunil(acja eleldroniczna wymaga korzystania z narz~dzi i urzljdzen lub format6w
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plikow, ktore nie slj ogolnie

dost~pne

Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostyp do tych narzydzi mozna llzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajljcego: Blldowa linii kablowej oswietlenia

lllicznego wraz z blldowq przylqcza kablowego w miej scowosci Sokolniki Nowe
Numer referencyjny: OAiZP.271.I.S.20IS
Przed

wszcz~ciem post~powania 0

udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty blldowlane
11.3) Informacja

0

moiliwosci skladania ofert cz~sciowych

Zam6wienie podzielone jest na cZysci:
Nie
Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu

moina skladac w

odniesieniu do:

Zamawiajljcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iljcznie

nast~pujljcych cz~sci

lub grup

cz~sci:

Maksymalna Iiczba

cz~sci

zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

H.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
rob6t budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagOli) a w przypadku partners twa

innowacyjncgo - okresIenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

uslug~

lub J'oboty

budowlane: .Zakres przedmiotll zam6wienia obejmllje: I) blldow y linii kablowej nN oswietl enia
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ul icznego wraz ze slupam i oswietleniowymi i zl~czem kablowym Nn na drodze powiatowej
302 1W w miej scowosci Sokolniki Nowe, dz. m 133 , gm. Baboszewo. 2) budowy przyl~cza
kablowego nN do oswietlenia ulicznego na drodze powiatowej 3021 W w miej scowosci Sokolniki
Nowe, dz. nr 133,142, gm. Baboszewo. 3.3. Szczeg6lowy opi s przedm iotu zam6wienia okresla
dokumentacja projektowa stanowi1)ca zal1)cznik Nr 10 do SIWZ.

11.5) GI6wny kod CPV: 453 10000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45 316 110-9

11.6) Calkowita wartosc zam6wienia Oezeli zamawiajqcy podaje informacje

0

wartosci

zamawienia) :
Wartose bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umaw ral110wych lub dynal11icznego syslel11u zakupaw - szacunkowa calkowita
maksymalna warloS(; w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej tub dynamicznego
syslemu zakupaw)

11.7) Czy przewiduje si-r udzielenie zam6wien,

0

kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 71ub

wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreS leni e przedmiotu, wie lkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone
zam6wienia, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 liSt. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w kt6rym realizowane b-rdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
miesiqcach:

llib dniach:

lub
data

rozpocz~cia:

lub zakonczenia: 20 18-07-1 5

11.9) Infonnacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
I1I.I) WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU
1I1.1.I) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej,

0

ile wynika to z

odr~bnych

przepisow

Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udzialu w post<;powaniu dotyczqcy
kompetencji lub uprawniell do prowadzenia dzialalnosci,

0

kt6rym mowa w pkt 5.2.1. lit. a)

SIWZ, skladajqc oswiadczenie zgodnie z art.25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (wz6r - zal. nr 2 do
STWZ).
Tnformacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udzialu w post<;powaniu dotyczqcy
sytuacji ekonomicznej lub finan sowej,

0

kt6rym mowa w pkt 5.2. 1. lit. b) SIWZ,jezeli

wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywi Inej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwi'lzanej z przedllliotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia min.

200 000,00 zl
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek dotyczqcy zdolnosci technicznej lub
zawodowej , 0 kt6rym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jezeli wykaze, ze : I)w okresie ostatnich
piyciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym
okresie, wykonal co najmniej jednq robot<; polegajqcq na budowie oswietlenia ulicznego lub
drogowego, 0 wartosci (bez rob6t dodatkowych) nie Illni ejszej ni z 200 000,00 zl brutto (z pod.
VAT) . 2)dysponuje co najmniej I (jednq) osobq zdolnq do wykonania przedmiotu zam6wienia,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnq za kierowanie robotami budowlanYllli, posiadaj qcq
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej lub
elektroenergetycznej i nalezqcq do wlasciwej Izby Samorzqdu Zawodowego (lub r6wnowazne
do ww. wydawane na podstawie przepis6w obowiqzuj qcych w innych panstwach).
Zamawiaj qcy WYlllaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku

0

dopuszcze nie

do udzialu w post<;powaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnosci przy realizacji

j
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zamowienia wraz z informacj'l 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Tak
lnformacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 Ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj!jcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 Ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiaj'lcy przewiduje nastypuj'lce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona wart. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
IIl.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W CELU
WSTE;PNEGO POTWIERDZENIA, i.E NTR PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenic

0

niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

0

spelnianiu kryteri6w selekcji

post~powaniu

Tak
Oswiadczenie
Nie
I1I.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE; W POSTE;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KT6RYCH MOWA WART. 25 UST.1 PKT 3
USTAWYPZP:
J)odpi su z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

0

dzialalnosci

gospodarczej , jezeli odrybne przepisy wymagaj'l wpisu do rej estru lub ewidencji , 2)
zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzydu skarbowego potwierdzajqcego, ze Wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi'lce przed uplywem
terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierd zajqcego , ze Wykonawca zawarl
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porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosc i wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwo lnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzy manie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu. 3)zaswiadczenia wlasc iwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczell Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzaj l)cego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, wystawione nie wczeSniej niz 3 miesil)ce przed
uplywem terminu skladan ia ofe rt, lub innego dokumentu potwi erdzajqcego, ze Wykonawca
zawarl porozumi enie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwo lnienie, odroczenie lub rozlozeni e na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzj i wlasciwego organu. 4)oswiadczenia wykon awcy 0 niezaleganiu z
oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 12 slycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 20 17 r. poz. ! 785) - wedlug wzoru wykonawcy.
III.S) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. I PKT 1
USTAWY PZP
III.S.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU:
1. W celu potwierdzenia warunku dotyczqcego kompetencj i lub uprawnien do prowadzenia

dzialalnosci, 0 ktoly m 1110wa w pkt. 5.3. ! SIWZ, wykonawca sklada oswiadczenie zgodn ie z
art.25a ust.! ustawy Pzp - wzor zal. nr 2 do SIWZ 2. W ce lu potwierdzenia spelniania warunku
dotyczqcego sytuacji ekonomicznej lub finansowej okreslonego w pkt 5.3.2. SIWZ
zamawiajqcy Zijda od Wykonawcy dokumentow potwierdzajqcych, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwil)zanej z
przedmiotem zamowien ia na

s um~

gwarancyjnq okreslonq przez Zamawiajl)cego tj. minimum

200000,00 PLN . 3.Jezel i z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zloZyc dokumentu
o ktorym mowa w pkt 2, moze zlozyc inny dokument, ktory w wystarczaj qcy sposob
potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajl)cego warunku udzialu w postypowaniu. 4.W
celu potwierdzenia speJni ania warunku dotyczqcego zdolnosci teclmicznej lub zawodowej
okreslollego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiaj qcy zqda od Wykonawcy: I) wykazu os6 b,
skierowanych przez

Wyko nawc~

do rea lizacj i zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za

swiadczenie robot budow lanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacj i zawodowych,
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uprawnieiJ., doswiadczenia i wyksztalcenia niezbc;dnych do wykonania zamowienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz info rmacjq

0

podstawie

do dysponowania tymi osobami - wzor zal. Nr 5 do SIWZ 2) wy kazu robot budowlanych
wykonanyeh, nie wczesniej ni z okresie ostatnich 5 lat przed uplywem skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, wraz z podaniel11 ieh rodzaj u,
wartosci, daty i l11iej sca wykonania i podmiotow, na rzeez ktorych roboty budowlane zostaly
wykonane, z zalqczeniel11 dowodow okrdlajqcyeh czy te roboty zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji

0

tyl11, ezy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisal11i prawa

budowlanego i prawidlowo ukot1ezone - wzor zalqcznik Nr 6 do SIWZ. 5.Jezeli w
dokul11entaeh skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postypowaniu,
kwoty bydq wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostanq przeliczone na PLN wg sredniego
kursu PLN w stosunku do walut obeych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursow srednieh walut obeyeh) w dniu opublikowania ogloszenia

0

zal110wieniu w Biuletynie

zal110wiell publieznyeh.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC]\: W POST]\:POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. I PKT 2
USTAWYPZP
Nie WYl11agane.
1II.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS
IV.I.I) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniezony
IV.I.2) Zamawiajllcy zllda wniesienia wadium:
Tak
Inforl11aeja na temat wadium
I. Zamawiajqey zqda wniesienia wadium w kwoeie 5 000,00 zl. Islownie: -pic;c tysic;cy zlotych-

I 2.Wadium wnosi siC; przed uplywem terminu skladania ofert. 3.Wadium moze byc wnoszone
w jednej lub w kilku nastypuj qcych formaeh,

0

ktoryeh mowa art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniqdzu,

b)porc;czeniach bankowych lub porc;czeniach spoldzielczej kasy oszczc;dnosciowo-
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kredytowej, z tym ze pon,czenie kasy jest zawsze poryczeni em pieniyznym, c)gwarancjach
bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poryczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktorych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.

0

utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsi"biorczosci. 4.Z tresci gwarancji i poryczeI1, 0 ktorych mowa wart.
45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikae bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze pi semne
zqdanie Zamawiaj qcego, zobowiqzanie gwaranta do zaplaty na rzecz Zamawiaj,!cego kwoty
okreslonej w gwarancji: 5. l.Zamawiaj qcy zatrzymuj e wadi um wraz z odsetkami, j ezeli
Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana: a)odmowi podpi sania umowy w sprawie
zam6wienia publicznego na warunkach okreSlonych w ofercie, b)nie wn iesie wymaganego
zabezpieczenia nal ezytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zam6wienia
publicznego stanie siy niemozliwe z przyczyn lezqcych po stron ie Wykonawcy.
5.2.Zamawiajqcy zatrzy muj e wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, 0 kt6rym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezqcych po j ego stroni e, nie
zlozy oswiadczeI1lub dokument6w potwierdzaj,!cych okolicznosci,
ust. I Pzp, oswiadczenia,

0

0

kt6rych mowa w art. 25

kt6rym mowa wart. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi

zgody na poprawienie omylki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonuwc y jako najkorzystniejszej 6.Wadium
wnosi siy przed uplywe m terminu skladania ofert. Wadium wnoszone w pieniqdzu wplaca siy
przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj,!cego 73 82300007 0005 6300 2000 0004. Kopiy
polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si" zlozye wraz z ofert'!.
7. Wniesienie wadium w pieniqdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiaj qcego bydzie skuteczne z chwil q uznania tego rachunku bankowego kwot'! wadium
(jezeli wplyw srodk6w pieniyznych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj'lcego
nastqpi przed uplywem terminu skladani a ofert). 8.0ryginal dokumentu potwierdzaj,!cego
wni esienie wad ium w formach , 0 kt6rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca
sklada wraz z ofert'l. 9.Z tresci dokumentu potwierdzaj'lcego wniesieni e wadiul11 musi
wyni kae, ze wad ium zabezpiecza ofert" Wykonawcy zlozon'l w postypowaniu

0

udzielenie

zam6wi enia publicznego pn. " Budowa linii kablowej oswietlen ia uli cznego wraz z budowq
przylqcza kablowego w miej scowosci Soko lni ki Nowe" Oznacze nie sprawy:
OAi ZP. 27 1.1. 5.20 18 I O.Za zgodq Zamawiaj'lcego Wykonawca moze dokonae zmiany formy
wad ium na jednq lub kilka form, 0 kt6rych mowa wart. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmi ana formy
wad illl1l mllsi bye dokonana z zachowaniem ciqglosci zabezpieczen ia oferty kwot'l wadi lim.

oz
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IV.1.3) Przewiduje

si~

udzielenic zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie
NaieZy podac informacje na temat lldzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga

s i~

zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dohlczenia do

ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siy zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub

do!~czeni a

do ofert

katalogowelektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga

si~

zlozenia oferty wariantowej:

Nie
DOpllszcza sit; zlozenie oferty wari antowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowei dopuszcza sil( ty lko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej :

IV.1.6) przewidywana Iiczba wykonawcow, ktorzy zostanl! zaproszeni do udzialu w
post~powaniu

(przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, parlnerslwo
innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcj i wykonawcow:

IV.1. 7) IlIfol'macje lIa tem at umowy ramowej lub dYllamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bydzie zawarta:

ezy przewidlue sil( ograniczenie liczby lIczestnikow lImowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna li ezba uezestnik6w umowy ramowej:

Informaeje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej , na kt6rej bydq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

Info rmacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynam icznego systemu zakup6w dopuszcza siy zlozenie ofert w
fonnie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje siy pobranie ze zlozonych katalog6w elektroni eznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)
Nalezy podac adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bydzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, kt6rych wartosci

b~dlj

przedmiotem aukcji elektronicznej:

przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajljce z opisu
przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podac, kt6re informacje zostanq udostypnione wykonawcom w trakcie aukej i
elektronieznej oraz jaki bydzie termin ieh udostypnienia:
Informaeje dotyezqee przeb iegu aukeji elektronieznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postypowania w toku aukeji elektronieznej i jakie bydq warunki, na
jakieh wykonawcy bydq mogl i lieytowac (minimalne wysokosci postqpieJ1):
Infonnaeje dotyczqce wykorzystywanego sprzytu elektronicznego, rozwiqzal\ i specyfikacj i
teclmicznyeh w zakresie polqczen:
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Wymagania dotyczqce rejestracj i i identyfi kacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej :
Informacje 0 liczbie etap6w allkcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie ztozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Warunki zamkniycia allkcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oeeny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancj i 40,00

IV.2.3) Zastosowa nic procedUl'y,

0

kto"cj mowa wart. 2411a ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negoejaeje z ogloszeniem, dialog konkureneyjny, partnerstwo innowaeyjne
IV.3.1) Informaeje na tem at negoejaeji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz'l spelnia6 wszystkie oferty:

Przewid ziane jest zastrzezenie prawa do lIdzielenia zam6wienia na podstawie ofeli wstypnych bez
przeprowadzenia negocjacj i
Przewidziany jest podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczenia liczby ofeli:
Na lezy podac informacje na temat etap6w negocjacj i (w tym liczby etap6w) :

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informaeje na temat dialogu konkureneyjnego

13 z 17

2018· 05·07, 13: IE

http s ://bzp.uzp . gov.p l/Z P400 Pod gladOpublikowanego.a s px?id~d9a ..

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja

0

wysokosc i nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawy do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje
nagrody:

Wstypny hannonogram postypowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzan:
NaieZy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym muszq
odpowiadac wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektl'oniczna
Adres strony internetowej , na kt6rej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej , na kt6rej jest dostypny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzqdzen informatycznych:
Spos6b postypowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreS lenie minimalnych wysokosci
post'lpien:
Informacje

0

li czbie etap6w li cytacj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, ktorzy nie zlozy li nowych postljpiell, zostanq zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Termin skladania wnioskow

0

dopuszczenie do udzialu w licytacj i elektronicznej:

Data : godzina:
Tennin otwarcia Ii cytacj i elektronicznej:
Tennin i warunki zamkni<;cia licytacj i elektronicznej:

Istotne dl a stron postanowieni a, ktore zostanlj wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamo wienia publi cznego, a lbo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczljce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.S) ZMIANA UMOWY

Przewiduje

si~

istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiajljcy zgodnie z przepisem art. 144 ust. I ustawy Pzp przewiduje nast<;pujljce
mozliwosci dokonania zmiany Umowy w nast<;plljljcym zakresie (oraz na nast<;puj ljcych
warunkach) : I) przesllni<;cia term inll wykonania przedmiotu zamowienia 2) zmiany
wy nagrodzenia 3) zmi any zakresll rzeczowego lImowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresll ni e
lezy w interesie Zamawiaj ljcego . 2. Przesllni<;cie terminll wykonania przedmiotll zamowieni a
mozliwe jest w nast<;plljqcych w szczegolni e lIzasadn ionych przypadkach nie wynikaj 'lcych z
wi ny Wykonawcy oraz przy zachowanill przez niego nalezytej starannosci , zw iljzanych z
okoli cznosciami natury obiektywnej , ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwi li zawierania
umowy, lIniemozliwiaj i') cych dotrzymanie terminll realizacj i wskazanego w lImowi e, w
szczegolnosc i: a)jesli w tokll rea lizacji lImowy pojawila si<; koniecznosc wy konania robot lub
prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia, a bez wy konani a ktorych prawidlowa
realizacj a przedmiotu lImowy jest niemozliwa lub co najmniej lItrudniona ; b)wyst'lPienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych i anomalii pogodowych lIniemozliwiajljcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzell, dokonywania odbiorow. W
takim przypadkll term in realizacj i umowy zostanie wy dIllzony 0 czas trwani a tych niekorzystnych
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warunk6w atmosferycznych i anomalii pogodowych udokumentowanych danymi publikowanymi
przez Instytut Meteorologi i i Gospodarki Wodnej , c)wstrzymania realizacji rob6t przez
Zamawiajqcego na skutek okolicznosci nielezqcych po stronie Wykonawcy; d)wstrzy mania rob6t
przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezal eznych od Wykonawcy; e) w przypadku
wykopalisk uniemozli wiajqcych prowadzenie rob6t; f) w przypadku warunk6w geotechnicZl1ych,
kt6rych nie mozna by to przewidziec uniemozli wiajqcych prowadzenie ro b6t; g) w przy padku
zaistnienia odmiellliych od przyj ytych w dokumentacj i proj ektowej warunk6w terenowych, w
szczeg61nosci istnienia niezinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych, sieci lub instalacji. W
przypadku wystqpienia tego typu odstypstw od zalozonych, term in realizacji umowy zostanie
wydluzony 0 czas uzyskani a niezbydnych uzgodnien, zaprojektowania niezbydnych zabezpi eczen
sieci oraz dokonania przeloze nia koliduj qcego uzbroj enia; 3.Termin reali zacji rob6t moze zostac
przedluzony 0 czas niezbyd ny do ich wy konani a. Wykonawca moze najp6Zniej na 7 dni
roboczych przed terminem realizacji poszczeg61nych prac objytych umowq, powiadomic
pisemni e Zamawiaj qcego 0 zamiarze ubiegania siy 0 przedluzeni e terminu wykonania
poszczeg61nych prac. dostarczaj qc Zamawiaj qcemu wyczerpuj 'lce i szczeg610we uzasadnieni e
swoj ego wniosku, pod warunkiem, ze przyczyny te nie wynikajq z uchybiel\ lub niedochowania
naleZytej starannosci Wykonawcy. N ie zlozeni e przedmiotowego wniosku w okreslonym terminie
pozbawia Wykonawcy mozli wosci przedluzenia terminu umowy. Zamaw iaj'lcy ma cztery dni
ro bocze od daty otrzymani a pisma na ustosunkowanie siy do zlozo nego wniosku i powiadomi enia
Wykonawcy 0 swoj ej decyzji. 4. Zmiana wynagrodzenia moze nastqpic w przypadku : a. zmiany
urzydowej stawki podatku VAT, b. zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 5. Zmiany zakresu
przedmi otu Zl116wienia dopuszcza siy, gdy wykonanie czysci zakresu przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierani a umowy, z
j ed noczesny m proporcj onal nym zmniej szeniem wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1. 6.
Zamawiajqcy przewiduje mozli wosc dokonania zm ian postanowien zawartej umowy w stosunku
do treSci oferty w przypadku, gdy t'lczna wartosc zmian jest mni ej sza od 15% wartosci
zam6wienia okreslonej w umowie. 7. Wszelkie zmiany postanowiel\ umowy wymagaj'l fonny
pisemnej pod rygorem ni ewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob

udost~pniania

informacji

Srodki SlllZqCe ochronie infonnacji
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IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu :

Data: 20 18-05-22, godzina: 11 :00,
Skr6cenie terminu skladani a wniosk6w, ze wzglC;du na piln" potrzebc; udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazae powody:

Jc;zyk lub jyzyki , w jakich mog" bye sporz'!dzane oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w

postc;powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi'lzania ofert'l: do: okres w dni ach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje

si~

uniewai:nienie

post~powania 0

udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkOw pochodz'lcych z budi:etu Dnii Europejskiej oraz niepodlegaj'lcych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia
calosci lub

0

Wo lnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie

cz~s ci

zamowienia: Nie

IV.6.S) Przewiduje

si~

uniewai:nienie

post~powania 0

udzielenie zamowienia, jeze\i srodki

sluz'lce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj"cy zamierzal przeznaczye na sfinansowanie calosci lub

cz~sci

zamowienia, nie

zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK 1- INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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