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ogłoszenie nr 615689-N-2020 z dnia2020-Il-25 r

Gmina Mińsk Mazowiecki: 
',OGRODZENIE 

TERENU BOISKA ORAZ MONTAZ

PIŁKoCHwYTÓw I BRAMEK PRZY sZKoLE PoDsTAwowEJ w SToJADŁACH" -
DOSTAWA I MoNTAŻplrrocHwYTÓw ZTRZ'EłCH STRON BoIsKA WRAZZ

MoNTAZEM 2 BRAMEK Do PIŁKI NoZNEJ

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

O głoszenie doĘczy : Zamówięnia 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

działalnośćo lub działalność ich rvyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą realizowaĘ

zamówienie' obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

NaleĄ podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŻącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niŻ30oń, osób zatrudnionych ptzez

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprow adza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie pneprowadza podmiot, któremu zam awiaj ący powierryVpowierzyli

przepro}vadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierryli prowadzenie
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postępowania:

Postępowanie j est p rzeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nie

JęŻeli tak, naleĘ wymienió zamawiających, któIzy wspólnie przeprowadzają postępowanie orazpodać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi 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 Mińsk Mazowiecki, krajowy numęr identyfikacyjny

71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14 , 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tęL 257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.p1, faks257 582 489.

Adres strony internetowej (URL):

Adręs profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻna uzyskaó dostęp do narzędzi i lrządzeń lub formatów

plików które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA CIeżeti dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzartiapostępowaniazzamawiającymiz

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenię postępowania

odpowiadają pozostali zamawiającY, c4 zamówienie będzie udzielane przezkuŻdego z

zamawiających indywidualnie' czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz

pozo stĄch zamawiający ch) :

r.4) KOMUNTKACJA:

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

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej' na której znmieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www. bip.minskmazowiecki. pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uryskać pod

adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ 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 ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiarządzeń lub formatów plikóq

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych naruędzimożnauzyskaó pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: ,,OGRODZENIE TERENU BOISKA

ORAZ MoNTAZ PIŁKoCHWYTOW I BRAMEK PRZY SZKoLE PoDSTAWoWEJ w

SToJADŁACH'' _ DOSTAWA I MONTAZ PIŁKoCHWYToW ZTRZECH STRoN BOISKA

WRAZ Z MoNTAŻplvtz BRAMEK Do PIŁKI NoZNEJ

Numer referencyjny: RI.27 1 .I.24.Ż020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości skladania ofert częŚciowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składaó w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących częŚci lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówieniao na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane z I. Zadanie współfinansowane zbudŻefrl Województwa Mazowieckiego w ramach

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOW\ZE2020" 2. oznaczęnię

wg słownika CPV: 45340000-2Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45223800-4

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji34928310-4 Ogrodzenia ochronne 45212221-1 Roboty

budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i
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montaż 2 bramek do piłki noznej, dostawa imontaŻpiłkochwytów ztrzech stron boiskaprzł Szkole

Podstawowej w Stojadłach4. W ramach zamówienia Wykonawcabędzie ZobowiąZany do wykonania

następującego zakresu: 1) DostawaimontaŻ2 bramek do piłki noŻnej o wymiarachJ,3Żmx2,44m,

2) Dostawa i montaż piłkochwytów \o wysokości 8 m i długoŚci ok. 247,4 mlb,3) Niwelacja i

rekultywacj ana'wierzchni trawiastej po pracach montazowych. 4) Zamawiający dopuszcza

zastosowanie w piłkochwytach siatki propylenowej o oczkach 8x8 cm zgodnie z załączonym

ptzedmiarcm.5.Szczęgółowy zakres został opisany w dokumentacji projektowej - Zał.ącznik nr 5 i 6 ,

Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót - Załączniknr 7, stanowiących podstawę do

kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiary robót (Załącznik nr 8 ) _ załączone wyłącznie pomocniczo 6.

Wymagania ogóle: 1) Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do:

a) Wykonania niezbędnych robót tymczasowy ch i towarzyszących niezbędnych do zrea|izowania robót

podstawowych i osiągnięciazakładanego celu jak i osiągnięciaza\<ładanych efektów i rezultatów

umowy. b) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, ana|iz, prób, testów, iĘ.

Niezbędnychprry realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganychprzezZamawiającego i

InspektoraNadzoru Inwestorskiego. c) Wypełnianie wszelkichza\eceń, zapisów, robót, zobowiązańw

tymnałoŻonych na Zamawiającego' a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń,

uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno _ prawnych stanowiącychzaŁącznik do projektów

budowlanych i przekazywanychptzezZamawiającego na etapie rea|izacji d) Uaktualnienia

dokumentów formalno-prawnych,w przypadku utraty przez te dokumenty ważności lub uzyskania

brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i ukończenia robót _w przypadku takiej

konieczności. e) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznychpozwoleń i uzgodnień

koniecznych do realizacji robót. 2) Podstawowe wymagania dotyczące robót: a) RoboĘ składające się

naprzedmiot zamówienianaleĘ wykonywać znaleĘtą starannością, zgodnie z dokumentacją,

obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. b) MateriĄ stosowane przez Wykonawcę

podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny byÓ fabrycznie nowe i odpowiadaó, co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwię zgodnie zart.I0 Ustawy

z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. c) Wykonawcaprzed

przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do opracowaniaoraz

uzgodnienia z uŻytkownikiem szczegółowego planu wykonania robót. Zuwagi, na fakt, iż roboty

wykonywane będą w czynnym obiękcie Wykonawcazobowiązany jest takzaplanowaÓ roboty, aby w

pełni zabezpieczyó plac budowy w formie wygrodzenia terenu robót orazZapewnienia dozoru mienia

na terenie robót na własny koszt. Wszelkie kwestie związane z ustaleniami dotyczącymi korzystantaz
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teręnu w Zakfesie możliwości zapewnienie dojazdu naplac budowy na|eży :uzgadniac Z

Uzytkownikiem obiektu. d) Wykonawca jest odpowiedzia|ny za jakoŚć wykonanych robót'

bezpieczenstwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uĘte przy budowle oraz za ich

zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami

Inspektora Nadzoru. e) Szczegołowy zakres praw i obowiązkow związanychzrcalizacją zamówienia

określa wzór umowy stanowiący załączniknr 4 do SIWZ. f) Tablica informacyjna budowy oraz

ogłoszenie zawierające dane dotyczącebezpieczehstwa i ochrony zdrowia: Wykonawcazgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej orazogłoszenia zawierającego dane doĘczące

bezpteczeistwa pracy i ochrony zdtowiazobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poptzez

wystawienie Tablicy informacyjnej oruz ogłoszenia zgodnego zww. rozporządzeniem 7.

RównowaznośÓ materiałów: 1) W projektach budowlanych, wykonawczychmogą występować nazw

własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są

onewiąŻące imoŻna dostarczyó elementy równowazne, których charakterystyka nie jest gorszaniŻ

parametry urządzeńczy mateiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie kosŹy

wynikające zróż-nic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, azaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Zwrot,,równoważne" oznacza możliwośó uzyskania efektu zaŁoŻonego przęzZamawiającego za

pomocą innych rozwiązafitechnicznychpoprzez dopuszczenie ofert opartych na równowuŻnych

ustaleniach.2) Zamawiający dopuszczazastosowanie innych materiałów iurządzehniz podane w

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznychi

jakościowych nie gorszych niz określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zmawtający wymaga

z-ł.oŻenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiĄ i

urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równowaŻne do oferty zaŁączy dane

techniczne pokazujące' Ze proponowany element zamienny spełnia wymienione wymaganiazarówno

pod względem technicznym i jakościowymwTaz z oświadczeniem producenta Ze proponowane

urządzeniejest równowrtnę do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.3)

oferent uzyska we własnym zakresie i na własny kosń stosowne pozwoleniaoruz uzgodnienia

wynikające ze zlniany naurządzenia lub rozwiązania równoważne w tym poniesie pełne koszty

wynikające ze wszelkich zmian. 4) Koniecznym jest podanie nazry producenta, precyzyjnego i

jednoznacznego typu urządzenialub materiałlorazzałączenie niezbędnych dokumentóq takich jak

atęstPZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta,

zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjte wraz z charakterysĘką pracy urządzen

ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5)

Zamawiający nie WraŻazgody, aby proponowane utządzeniarównoważne były prototypami lub
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Vządzeniami testowymi. Wymogiembezwzględnym jest' by były to urządzenia sprawdzone,

pracujące na innych Zrealizowanych obiektach (podaÓ obiekty w których zostały Zamontowane oraz

rokrealizacji) ptzez okres nie krótszy niz2lata. Zamawia1ący zastrzega sobie prawo dokonania

oględzin i sprawdzeniadziałaniaurządzeniarównowaznego pracującego na wskazanym obiekcie.

oferent przedstawiając rozwtązaniarownowazne nie moze naruszyó praw osób trzecich ztytułu

patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, Że wymagana dla realizacji

przedmiotu umowy produkcja i sptzedaŻ nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej

konkurencj i.6) Zamawiający wymagaó będzie od Wykonawcy, którego ofęrta zostanie wybrana,

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie Z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie,

kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieó świadomośó, iż możliwośó

zastosowaniawządzeń' równoważnychuzaleźmiona będzie od ich zgodności ze wszystkimi

parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego. 7) ZamawiEący,

opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej i SST prZęZ odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. I pkt.2 i ust. 3 Ustawy Pzp, dopuszczarozxvięania

równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i SST o normach, europejskich

ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych

naleĘ rozumieó izZamawiający dopuszczarozwiązania równoważne. W związku zpowyŻszym

Wykonawcy mogą składaó ofeĘ równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia

przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy Pzp. 8. Szczegółowy opis elementów

przedmiotu zamówienia stanowią zał'ączniki: Załączniknr 5 _ Dokumentacja projektowa _ Branża

budowlana Załącznik nr 6 _ Dokumentacja projektowa _ BranŻa elektrycznaZałączniknr 7 -

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Załączniknr 8 - Przedmiary (wyłącznie

pomocniczo)

II.5) Główny kod CPv: 44200000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223800-4

4s340000-2

349283r0-4

4s212221-I
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II.6) Całkowita wartoŚć zamówienia (jeżeli Zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkową całkowita

maksymalnawartość w całym olrresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamiczne7o systemu

zakupów)

I|.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówieńooktórychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakichzostanąudzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.134ust.6pkt3ustawyPzp:

Zamavłiający przewiduje udzielanie zamówięń' o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do

SOYowartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

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: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęciuIou,u zakończenia

lzozo-tz-z+

II.9) Informacje dodatkowe: -

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'
EKONOMI FINANSOWYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawia1ący nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe -
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zamawnjący nie okreŚla warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określęnie Warunków: Zamawiający nie określa waruŃów w tym zakresie.

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

wrazzinformacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: -

III.2) P OD STAWY WYKLUC ZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w ań. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. Ż4 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚwnoczEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ
SPEŁNIA WARUNKI aDZIAŁa w POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PP.ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCt, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZPz
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1) odpis z właściwęgo rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie ań. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma art.

26 ust. 6 ustawy Pzp;

ilI.s) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZF,Z

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCL o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

ilL5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw ulzrAŁU w PoSTĘPoWANIU:

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PF(ZF,Z

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)

1) Formularz oferty 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eŻeli

doĘczy) 3) Pełnomocnictwa fieŻe\i doĘczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum QeŻeli

dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPrS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

Iv. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podaó informacje na temat udzielania zaliczek
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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

Tnformacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym zf'oŻeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówo którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

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

Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna liczb a wykonawców

Maksymaln a Iiczb a wykonawcó w

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Cry przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :
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Zamow ienie obej muj e ustanowienie dynamic Znę go sy stemu Zakupów

Adres Strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu Zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalo gów ęlektronicznych :

Przewiduje się pobranię 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, ne gocj acj e z ogłoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartościo wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzysĘwanego sprzętu elektronicznego' rozwiązai i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czy wykonawcy' ktfuzy nie złoŻyli nowych postąpień, Zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto oferty - KC 60 00

Dodatkowy okres gwarancji - KG 40 00

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

nieograniczony)

Nie

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

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muSZą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzęŻenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowa dzenia ne gocj acj i

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

Nalezy podaó 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 inforńacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻeli zamawiĄący przewiduje

nagrody:
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Wstępny harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rczwiązan:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podziałnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegającychnegocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informaĘc zny ch:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,którzy rlie złoĘIi nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Zawieranej umowy W sprawie

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

Wym ag ani a doty czące zab ezpieczenia naleŻyte g o wy ko nani a umo wy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowi eitzawartejumowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ w skazaĆ za1rc es, charakte r zmian oraz warunki wprowadz enia zmian:.

3. Zamawiający przewiduje możliwośó dokonania zmian postanowiefizawartej umowy w stosunku do

treści złoŻone1ofeĘ w następującym zakresie: 1) terminureaIizacji przedmiotu umowy - na skutek: a)

przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego o okres przedłuŻenia, b) przestojów

i opóźnień zawinionychprzezZamawiającego' o okres przestojów i opóŹnień, c) działaniasiły

wyŻszĄ - skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe, strajki itp., o okres działania siły wyŻszej, d)

wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieÓ, pomimo zachowania

naleĘtej staranności, o okres wystąpienia tych okoliczności, e) wystąpienia opóźnień wynikaj ącychz

konieczności przeprowadzeniauzgodnień prawnych lub technicznychorazpozyskania dokumentów

formalno - prawnych od organów administracji publicznej o ten okres, I wprowadzenie zmianw

stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji

usprawnienia procesu inwestycyjnego' bądŹ usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i

uzyskania załoŻonego efektu uzytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmianw dokumentacji

projektowej, g) w przypadku udzielenia robót podobnych o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy

Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, h) zmiart

spowodowanych waruŃami geologicznymi, terenowymi, wodnymi iĘ. w szczegóIności odmienne od

przyjętychw dokumentacji projektowej waruŃi terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.2) wysokości wynagrodzenia należnego

wykonawcy w przypadku zmiany, a. stawki podatku od towarów i usług; b. wysokości minimalnego

vłynagrodzeniazapracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej' ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia I0 pażdziernika}}}Ż r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę; c. zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

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

wykonania zamówieniaptzez wykonawcę. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. l44

ustawy Prawo zamowienpublicznych i nie wymaga zawarciaaneksu do niniejszej umowy: l) zmiana
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danych związanychz obsługą administracyjno-organizacyjnąUmowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego , zmiana dokumentów potwierdzającychuregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3)

zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w niniejszej SIWZ - w

uzasadnionym przypadku

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotycĄ

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6,2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020 -12-03, godTina: I 0 :00,

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

nieo granicz ony, przetar g o graniczony, ne gocj acj e z o gło szeniem) :

Nie

Wskazaó powody:

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

postępowaniu

> polski

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

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao w prrypadku

nieprzyznania środkówo które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁIICZNIK I _ INFORMACJE DoTYCZĄCE oFERT CzĘŚcrowycrr
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