Ogłoszenie nr 504797-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.
Gmina Wejherowo: Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie – etap 3
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
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 Wejherowo, krajowy numer identyfikacyjny 54511300000,
ul. ul. Transportowa 1 , 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
586 779 701, e-mail sekretariat@ug.wejherowo.pl, faks 586 779 700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ugwejherowo.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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ugwejherowo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.ugwejherowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu – z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca, nie dopuszcza się skladania ofert w formie elektronicznej
Adres:
Adres: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo - Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Wodnej w
Bolszewie – etap 3
Numer referencyjny: ZZP.271.01.2018.JA
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 ulicy Wodnej w
Bolszewie – 3 etap. 2. W ramach zamówienia planuje się m. in. wykonanie następujących
prac: 1) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy z
zatwierdzeniem oznakowania budowy na czas robót wraz z uzgodnieniem w Starostwie
Powiatowym, 2) oznakowanie terenu budowy, 3) roboty przygotowawcze, 4) obsługę
geodezyjną, 5) powiadomienie gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót, 6) rozbiórkę
istniejącej nawierzchni brukowej, 7) wykonanie robót ziemnych, 8) budowę sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, 9) budowę kanału
technologicznego, 10) budowę nowej konstrukcji jezdni, 11) budowę chodników, 12) montaż
punktów oświetlenia drogowego, 13) dowiązanie nowego układu do istniejących dróg, 14)
uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów poszczególnych sieci zgodnie z warunkami, 15)
odbiór przez gestorów sieci wykonanych robót, 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej
wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Geodezji
i Kartografii – 2 kpl. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem
dokumentacji projektowej, w której został określony zakres przedmiotu zamówienia dla
zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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:
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
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej Na potwierdzenie spełnienia warunku
zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, polegające na budowie lub
przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 250 m2 każde. b) zdolności
zawodowej Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności zawodowej Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która pełnić
będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp 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:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w
rozdziale 6 ust. 1 pkt 2a SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym
dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami w
niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której
mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2b SIWZ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi we wzorze, stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
9 000,00 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)
wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b)
wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w formie
oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał
luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu
Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Millennium S.A. Nr konta: 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 z podaniem tytułu:
wadium – ZZP.271.01.2018.JA – „Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie – etap 3” 3. Formy
wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu – przelewem na konto, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016r, poz. 359). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w
ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego tj. Gminę Wejherowo.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.
5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 3) Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione
prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 1) 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. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 4) 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. 5. Zatrzymanie wadium. 1)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Nieprawidłowa forma złożenia
wadium Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy.
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:
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:
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 40,00
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
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:
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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: 1) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 2) innych zmian
określonych poniżej: a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) Wystąpienia konieczności
zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osób spełniających warunki określone w SIWZ, c) Zmiany
podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki
określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych
oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ, d) Wystąpienia konieczności zmiany osób
(śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot
umowy, e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne, spełniające warunki określone w SIWZ,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, f) Zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie

był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako
profesjonalisty, a także w przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy, g) W zakresie
przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres
lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, h) Wystąpienia konieczności wprowadzenia
zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: - siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, - zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), - zmiany danych teleadresowych, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy, i) zmiana osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 5
ust. 2 umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust.
3 umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b)
konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej
przedmiot zamówienia; 2) odmowy lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę; 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi być
potwierdzony przez Zamawiającego; 4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki
generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 5)
odmiennych, od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, warunków
geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 6) odmiennych (ale istotnych dla
realizacji) od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, warunków
terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach
wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 2 pkt 1. 4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia
Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót, według
Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić
Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie
robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 1) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji
umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy; 2) stały się
konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji
projektowej; 3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe,
estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej; 4) wystąpiła niedostępność na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej; 5) pojawienie się
na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy. 6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych
ust. 1 pkt 2 lit.a-h, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7. Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie
spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo,
okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na
eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodujące poprawienie
parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i
7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2. Natomiast rozliczenie ewentualnych robót zamiennych,
o których mowa w ust. 5 nastąpi kosztorysem różnicowym, który zostanie opracowany przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy
wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w zakresie podstawowym roboty te
będą rozliczane na podstawie kosztorysów opracowanych w oparciu o minimalne ceny z
biuletynu cen robót zeszytów SEKOCENBUD za okres ich wykonania. W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane zostaną KNR-y, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. O konieczności wykonania robót
zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego
strony dokonają zmiany umowy. 9. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod
rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> 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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

