
Gmina Ozimek: Budowa nowych punktów świetlnych

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
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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 Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J.

Dzierżona , 46040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail

j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.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):

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19613-zam-powyzej-30-tys-euro.html

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

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19613-zam-powyzej-30-tys-euro.html

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek

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: Budowa nowych punktów świetlnych

Numer referencyjny: ZP.271.06.01.2018.KS

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Ozimek

Schodnia, ul. Polna  2 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3

mm., stalowe ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament  2 oprawy oświetleniowe

przystosowane do montażu nasadowego, ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły

LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K. Dylaki, ul. Turawska (dz. nr 102 k.m.2) 

2 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowe

ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament  2 oprawy oświetleniowe typu

oświetleniowe LED ze źródłem światła LED o mocy 35W, moduły LED wymienne, maksymalna

temperatura barwowa 4000K. Dylaki, ul. Turawska (dz. nr 350/113 k.m.3)  1 słup oświetleniowy

typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowy ocynkowany, rurowy, stożkowy z

podstawą na fundament  1 oprawa oświetleniowa typu oświetleniowa LED ze źródłem światła LED o

mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura barwowa 4000K Dylaki, ul.
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Jeziorna  4 słupy oświetleniowe typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowe

ocynkowane, rurowe, stożkowe z podstawą na fundament  4 oprawy oświetleniowe typu

oświetleniowe LED ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne,

maksymalna temperatura barwowa 4000K. Schodnia, ul. Długa (dz. nr 173 k.m.2)  1 słup

oświetleniowy typu SSO-60/60/3p wys. 6m., grubość ścianki min. 3 mm., stalowy ocynkowany,

rurowy, stożkowy z podstawą na fundament  1 oprawa oświetleniowa typu oświetleniowa LED ze

źródłem światła LED o mocy co najmniej 35W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura

barwowa 4000K. 2. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna i przedmiar robót 3. Po

stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów: a) nadzoru właścicielskiego budowy i

odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod - kan.,

gaz, telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i ochrony

środowiska).Po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru prac prowadzonych w rejonie tych

urządzeń b) czasowego zajęcia gruntów nienależących do Zamawiającego i kosztów, opłat i

odszkodowań z tym związanych poniesienia kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas

prowadzenia robót budowlanych, c) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót w pasach drogowych, d) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich

innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, e) zorganizowania zaplecza sanitarno -

higienicznego na placu budowy. 4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na

terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu

w czasie robót. 5. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest

zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w

ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r.

poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy

spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania

przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty

bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: 1) montaż opraw i słupów, montaż szaf

oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem sprzętu); 2) układanie kabli; 3) prace łączeniowe

związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji oświetleniowej oraz do sieci

energetycznej; W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający

dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju

macierzystego. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami),
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dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków

dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

określonych szczegółowo w umowie – III część SIWZ. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych

robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5

ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób

niepełnosprawnych. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8.

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę

9. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art.

24aa ust.1 i 2 Prawa. 11. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający

dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów

oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje

oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia

dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami

określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa. 12. Do Specyfikacji zostały załączone

przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. 13.

Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania

zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do

późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj.

cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia

należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki

i technologii robót. 14. Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu

przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panią Heleną Podolską tel. 77 46 22 832

15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co

najmniej 5 lat na oprawy oświetleniowe i co najmniej 10 lat na słupy licząc od daty odbioru

wykonanych robót 16. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej lub STWiOR

materiałów i urządzeń, przy których są podane nazwy producenta, znaki towarowe lub pochodzenie,

Zamawiający dopisuje do nich wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz

pochodzenie urządzeń i materiałów - należy je traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do

sporządzania oferty. Jednakże proponowane i kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i

materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w projekcie. 17.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
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oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o

wskazanych lub lepszych parametrach. 18. Rozwiązania równoważne: a) Wszędzie tam, gdzie

przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w

art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że

nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane

odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z

oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ b) W przypadku, gdy

Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy,

zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań

równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich

równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w

dokumentacji projektowej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej,

których dotyczy. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie

się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie

przedmiotu zamówienia. c) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony

do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie

wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć,

czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek

wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są

równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. d) Rozwiązania wynikające z

zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą

wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 19. Roboty

będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów własnych

wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom

podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 20. Roboty należy prowadzić zgodnie z

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym,

z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych.
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II.5) Główny kod CPV: 45316100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45316110-9

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

Wartość bez VAT: 344289,79

Waluta:

PLN

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

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

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

robót budowlanych: Budowa nowych punktów świetlnych w Ozimku ul. Kolejowa  27 słupów

oświetleniowych typu SAL-80 wys. 8 m. grubość ścianki min. 4,2 mm, aluminiowe, okrągłe stożkowe,

anodowane, z podstawą pod fundament.  29 opraw oświetleniowych, aluminiowych, anodowanych ze

źródłem światła LED o mocy co najmniej 70-76W, moduły LED wymienne, maksymalna temperatura

barwowa 4000K. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1. Zamówienie zostanie udzielone

w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, który będzie realizował

zamówienie podstawowe. Przedmiotem negocjacji będzie termin wykonania zamówienia oraz

wynagrodzenie za budowę nowych punków świetlnych 2. Umowa zostanie podpisana tyko z

Wykonawcą, który zrealizuje zamówienie podstawowe z należytą starannością oraz w ustalonym

terminie oraz po pisemnym zapewnieniu, że budowa nowych punktów świetlnych będzie realizowana

w sposób nie gorszy niż zamówienie podstawowe. 3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy, które

zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

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:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-04-01

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy

to 1 kwietnia 2019r. Za każde zadeklarowane skrócenie terminu umowy o 14 dni Wykonawca otrzyma

5 pkt maksymalnie 10 pkt za skrócenie terminu o 30 dni i więcej. Skrócenie terminu o 14 dni tj. do dnia

15 marca 2019r. – 5 pkt Skrócenie terminu o 30 dni tj. do dnia 28 lutego 2019r. – 10 pkt

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: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył), roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji oświetlenia

drogowego co najmniej 7 punktów świetlnych w ciągu jednego roku. Zamawiający dopuszcza

łączenie realizacji zamówienia (łączenie kilku umów). Wykonawca musi wykazać dysponowanie

(dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.:

posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.

odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie

dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia
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budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000

r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z

2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub

spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
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oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

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:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a

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

tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ 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

próbki, wzory oraz inne podobne materiały dotyczące parametrów oferowanych opraw

oświetleniowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, w

szczególności w postaci: kart technicznych (katalogowych) oferowanych opraw oświetleniowych (w

oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę)

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

Uwaga – oświadczenia i dokumenty nie należy składać do oferty. Aby było skuteczne Zamawiający
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wezwie Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów (zgodnie z przyjętymi kryteriami) do

złożenia ww. oświadczeń i dokumentów. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych

przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.3. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

składa również dokumenty, o których mowa w pkt 4.3. tj.: - oświadczenia wykonawcy o braku

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia Wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

publiczne; - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
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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. - wykazu osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego w pkt 3.1.: 4.1 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego w pkt 3 – do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia,

zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy).

Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2 W celu

potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Uwaga – oświadczenie nie należy składać do oferty. Aby było skuteczne,

należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).

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

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł. ( pięć tysięcy złotych) Wadium

może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -
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gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm).

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

Nie

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)

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:
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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

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:
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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 NA SŁUPY OŚWIETLENIOWE 15,00

GWARANCJA NA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 15,00

TERMIN WYKONANIA 10,00

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

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
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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

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:
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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 przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) działań organów państwowych -

ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, b)

ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, c) opisanym w § 13 ust. 1, tj. w przypadku

ujawnienia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (umową podstawową), o których mowa w

art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy Pzp), d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 847) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ

na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie

część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości

kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
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usługi, o których mowa wyżej , odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie

przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże

datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w szczególności: pisemne zestawienie e)

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, f)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących

zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia

opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia– wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana

wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których

będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w

szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 2)

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: a)
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konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub

pkt 3 ustawy Pzp, b) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej, c) konieczności

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności zmian opraw oświetleniowych

bądź słupów, d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych, e)

działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub

części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań

w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych

powstałych na skutek działania siły wyższej, f) wystąpienia nieprzewidywalnych skutków eksploatacji

górniczej, g) w przypadku przerwy w robotach spowodowane opadami deszczu o intensywności co

najmniej 10 mm/m² w ciągu doby, 3) Zmiany osobowe: a) zmiana kierownika budowy lub kierownika

robót z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co

najmniej takie warunki jak podano w SIWZ, b) zmiana osób koordynujących realizację niniejszej

umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, a) Zmiany określone w pkt 3 lit a i b mogą nastąpić

poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, 4)

Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie

nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1579) w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Prawo

zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wyżej mowa

nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W tym

celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach

SIWZ (oświadczenia analogiczne do tych, które były składane w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego). 5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiany mogą nastąpić poprzez

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiana

postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 3. Zmiana postanowień niniejszej

umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień

publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2018-11-13, godzina: 10:00,

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

> J.POLSKI

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

lub części zamówienia: Nie

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

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

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty

umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot

przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.2. SIWZ – nie

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki

wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga:
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Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,

albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób,

by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z

Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają

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

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw

wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z

postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w

odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się

złożenie oświadczenia łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty

składające ofertę wspólną). 5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika

(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 6. Wszelka korespondencja

prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców

składających wspólną ofertę. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy. 2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu

podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału). Należy

w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,

należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca

zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż zamówienie zostanie wykonane

siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania

Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca,

który jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie może także

podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 4. Powierzenie
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wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

należyte wykonanie tego zamówienia. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot.

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII

SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca,

który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 2.1. Z

dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:  zakres

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których

wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących

doświadczenia (pkt 3.1.1. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są

wymagane - podwykonawstwo. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym

mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1

niniejszego rozdziału. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

określonych przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych

podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ). 7. Wykonawca,

którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie

Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego
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Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt

4.3.1 – 4.3.2 rozdziału XIII SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w

SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w

zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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