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ĄAĄ
Adres strony internetowej, na której zamieszaona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyoy):
www.bip.minskmazovdeckl.pl
Ogłoszenie nr 341291 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Mińsk Mazowiecki: wykonanie nakładek bitumicznych na ul. Północnej,
Brzóze - Borek Miński oraz na ul. Szkolnej w Janowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pubiianego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu iub programu
0 zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność k h 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 3 0 % , osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej iub wykonawców albo ich jednostki (w %)

..

SEKOA 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
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

•

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z Innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspóinie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1 . 1 ) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul.
ul. Chełmońskiego

14, 05300

Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851,

e - m a i l , faks 257 582 489.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Ueżelidotyczy):

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 r z e a pozostałych zamawiających):
1.4) K O M U N I K A O A :
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z pos^powania można uzyskać
pod adresem (URL)
nie
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Adres strony Internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych w a r u n k ó w
zamówienia
tak

• •

.

www.bip.minskmazowiedd.pl

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać;
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert iub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
nie
Adtes:
Urząd GminyMińsk Mazowied, ul. J . Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny d o s t ^ do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

.

.

.

.

.

S E K a A II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I I . l ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie nakładek bitumicznych na ul.
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Północnej, Brzóze - Borek Miński oraz na ul. Szkolnej w Janowie
Numer referencyjny: RI.271.1.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono diaiog techniczny
nie

11.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzidone jest na części:
Nie

11.4} Krótki opis przedmiotu zamówienia (widkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych iub określenie zapotrzebowania

i wymagań J a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych o gmbośd 4 cm, na
istniejących podbudowach betonowych szer. Sm, wykonanych wiosną 2016 roku na oddnku ul. Północna,
Brzóze - Borek Mińsid (od DK 50 do dr powiatowej Mińsk - Borek Czamiński) o długość 2.675 mb oraz na
ul. Szkolnej w Janowie (od DK 92 do ul. Strażackiej) o długości 435 mb. W ramach zadania na ww.
odcinkach dróg naieży wykonać: -ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton) -skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych -warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po z a g ę s z a . 4 cm Zamawiający stosownie do art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie reailzagi zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie masy
bitumicznej. Jeżeli wykonywanie tych czynnośd będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy Obowiązek ten dotyczy także
podwykonawców - wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane
czynnośd. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracą oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:45233120-6
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11.6) Calkowłta wartość zamówienia (jeżdi zamawiający podaje infymaęje
Wartość bez VAT:

.

-

•

o wartość

zamówlma)

•

Waluta:

(wprzypadku
maksymalna

umów ramowydi

lub dynamicznego

systemu zakupów - szacunkowa

wartość w całym okresie obowiązywania

całkowita

umowy ramowej lub dynamicznego

systemu

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w arŁ 67 usŁ 1 pkt 6 1 7 lub w
arŁ 134 u s t 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
11.8} Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakońaenia: 30/12/2016

II. 9) Informacje dodatkowe:

S E K a A III: I N F O R M A a E O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. l ) WARUNKI UDZIAŁU w

POSTĘPOWANIU

111.1.1} Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa iub ekonomiczna

.

Określenie wamnków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
111.1.3} Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek spełni Wykonawca, który: a) udokumentuje wykonanie w okresie
ostatnich piędu lat przed upływem tenninu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub remonde nawierzchni bitumicznych dróg po minimum 0,5km każda; Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz robót budowlanych
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(wzór stanowi Zał. 4 do SIWZ) oraz załączonydi dowodów, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawdłowo u k o ń a o n e . b) wykaże, że dysponuje iub będzie dysponował co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia Wykaz osób. (wzór stanowi Zat. 5 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w oferde 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 t y d i osób: tak
Informacje dodatkowe:
in.2)

PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1)

Podstawy wykluczenia określone w arŁ

111.2.2) Zamawiający

24

usŁ

1 ustawy

Pzp

przewiduje wrykiuczenie wykonawcy na podstawie art.

24

usŁ

5

ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art, 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ

OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA S E L E K O I
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

- tał! •Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

111.4) WYKAZ

OŚWIADCZEŃ LUB D O K U M E N T Ó W , SKŁADANYCH PRZEZ W Y K O N A W C Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
l ) O ś w i a d a e n i e wykonawcy o przynależnośd albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. W przypadku prTynaieżnośd do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadaeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie intemetowej informagi, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
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pizekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależnośd lub braku przynależnośd lub braku
przynależnośd do tej samej gmpy kapitałowej. 2)zaświadczeni3 właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właśdwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnośd uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych ptatnośd lub
wstrzymanie w caiośd wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 3)zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniaego
Ubezpieaenia Spoteanego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właśdwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnośd uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroaenie iub rozłożenie na raty zaległych płatnośd lub wstrzymanie w calośd wykonania decyzji
właśdwego organu (po wezwaniu)
III.5] WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ W Y K O N A W C Ę W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
O K O L I C Z N O Ś a , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
l)wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich piędu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działainośd jest krótszy - w tym okresie,
potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3) iit. a SIWZ z
podaniem ich rodzaju i wartośd, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, a y zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u k o ń a o n e . Wzór wykazu znajduje się w Zaiąaniku nr 4
do SWIZ. 2)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały
udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacgami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadaenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynnośd; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w
Rozdziale 5 ust. I pkt 3) lit. b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 5 do SWIZ.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW S E L E K O I :
111.6} WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ W Y K O N A W C Ę W
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POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
O K O L I C Z N O Ś a , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -111.6}
l)Fonnularz oferty 2)Zobowią2anie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeii dotyczy)
3)Petnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)

S E K a A IV: PROCEDURA
IV. 1] OPIS
IV.1.1} Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nleograniaony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak.
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokośd 5 000,00. zł (słownie pięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub
kliku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: l)preniądzu, 2)poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręaeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieaeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.
275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Mirisku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5.W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium naieży złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w
kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadaoną za zgodność z oryginałem należy załączyć
do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 8,Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13.
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9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieaenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem tenninu składania ofert.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

,

.

przez wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Pzp

IV.1.3} Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

.

.

.

.

.

.

.

.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych iub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie

,

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

'

.

,,.

•

nie
Informacje dodatkowe:

ZV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoaesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
-1;

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem,

dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

\
•

i
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Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna Iraba wykonawców
Maksymalna l i a b a wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta;

Czy przewiduje się ograniczenie l i a b y uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe;

W ramach umowy lamowej/dynamianego systemu zakupów d o p u s z a a się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów eiektronianych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nte

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogtarrkzony,

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

przetarg

nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronianej oraz
jaki będzie termin i d i udostępnienia:
Informacje dotyaące przebiegu aukcji elektronianęj:
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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 rejesbagi i identyfikagi wykonawców w aukgi elektroniczng:
Informage o liczbie etapów aukgi elektronianej i a a s i e ich trwania:

.

.

A u k g a wieloetapowa
etap nr a a s trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpien, zostaną zakwalifikowani do n a s ł a n e g o etapu:

Warunki zamknięcia aukgi e l e k t r o n i a n g :

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

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 10
Okres gwarangi

.

30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w arŁ 24aa usŁ 1 ustawy Pzp (przetarg
nleograniaony)
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 n e g o g a g i nie
Przewidziany jest podział negogagi na etapy w ceiu ograniaenia l i a b y ofert: nie
Należy podać informage na temat etapów negogagi (w tym l i a b ę etapów):
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Informage dodatkowe

IV.3.2) Informaęje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informaga o sposobie uzyskania tego opisu:

Informaga o wysokośd nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiąca podstawę do składania ofert, jeżeii zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniaenia l i a b y rozwiązań: nie
Naieży podać informage na temat etapów dialogu:

Informage dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negogagi na etapy w celu ograniaeniu l i a b y ofert podlegających n e g o g a g o m poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4} Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytaga d e k t r o n i a n a :
Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronianej:
Wymagania dotyaące rejestragi i identyfikagi wykonawców w licytagi elektronianej, w tym wymagania
techniane urządzeń informatyanycJi:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronianej, w tym określenie minimalnycii wysokości postąpień:
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Informacje o l i a b i e etapów licytacji eleWronicznej i czasie Ich trwania:
Licytaga wieioetepowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpien, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronianej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treśd zawieranej umowy w sprawie
zamówienia pubiianego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyaące zabezpieaenia należytego wykonania umowy:

Informage dodatkowe:
IV.5) ZMIANA U M O W Y
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Naieży wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
LZakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: l)zostały spełnione ł ą a n i e następujące warunki: a)konieaność
zmiany umowy spowodowana jest o k o l i a n o ś d a m i , których zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekraaa 50% wartośd zamówienia określonej pierwotnie w
umowie; 2)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w
wyniku poląaenia, podziału, przekształcenia, upadtośd, restrukturyzagi lub nabyda dotychaasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluaenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, 3 ) ł ą a n a wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 1 5 % wartośd zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.Zmianę
postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: l)zmienia ogólny charakter umowy lub
umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2)nie
zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okolianości: a)zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by
oferty innej treści, b)zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, cjzmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d)po[ega na zastąpieniu wykonawcy, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie
lub ustawie Pzp. 3.Zamawiający przewiduje zmiany w wysokośd wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej
umowy w zaioesle l)Terminu zakońaenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod
warunkiem, że zmiana ta nie wynika z wnny Wykonawcy oraz Idórych Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty 2)zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w
niniejszej SIWZ - w uzasadnionym przypadku; 3)innych istotnych zmian wynikających ze zmiany
przepisów prawa, jeżeii będą miały wpływ na przedmiot zamówienia. 5.W trakde trwania umowy
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zmawiająogo o zmianie siedziby lub nazwy
firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłośd, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działainośd,
wszaęcia postępowania układowego, w którym uaestniczy Wykonawca.
IV.6) INi=ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (j^^'

dotyczy):

Środki służące ochronie Informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nleograniaony, przetarg ograniaony, negogage z ogłoszeniem);
nie
Wskazać powody:

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

>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostateanego terminu składania ofert)
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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 unfewaniienie 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:

Gmina Mińsk Mazowiecki
u l . Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 8222146576
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