Ogłoszenie nr 560286-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.
Gmina Cieszanów: Przebudowa drogi koło Nienajadły w Nowym Lublińcu w km 0+000 –
0+820, dz. 775, 769 w Nowym Lublińcu
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 Cieszanów, krajowy numer identyfikacyjny
65090068300000, ul. ul. Rynek 1 , 37611 Cieszanów, woj. podkarpackie, państwo Polska,
tel. 166 311 076, , e-mail andrzej1941@o2.pl, , faks 166 311 440.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.cieszanow.eu

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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.cieszanow.eu
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, zgodnie z zasadmi określonymi w pkt 11 SIWZ
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul.Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 19-sekretariat

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: Przebudowa drogi koło Nienajadły
w Nowym Lublińcu w km 0+000 – 0+820, dz. 775, 769 w Nowym Lublińcu
Numer referencyjny: O.271.7.2017
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) Przebudowa drogi: a) Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0.820 km; b) Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 3 780.00 m2 c) Usunięcie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za dalsze 5 cm ponad 15
cm – 3 780.00 m2 d) Wykopy koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 w gr.
kat. I-III z transportem na odl. do 3 km – 603.00 m3 e) Formowanie i zagęszczanie nasypów o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II grunt G1 z dowozu zakupiony przez
Wykonawcę – uzupełnienie nasypy – warstwa odcinająca o średniej wysokości 0.35 m– 1
224.20 m3 f) Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III
– 1 640.00 m2 g) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne – 3 555.00
m2, h) Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (ulepszenie podłoża)
wykonana w korycie na gł. 30 cm, Rm=5.0 Mpa – 3 555.00 m2 i) Górna w-wa nawierzchni
tłuczniowej gr. 10 cm – 3 150.00 m2 j) Górna w-wa nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm –
585.00 m2, k) Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego KR1-warstwa o średniej
grubości 4 cm (min. gr. 2 cm) – 2 715.00 m2 l) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
KR1-warstwa o średniej grubości 3 cm – 477.00 m2 m) Skropienie istn. nawierzchni

tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – 3 192.00 m2 n) Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 3
110.00 m2 o) Uzupełnienie poboczy –formowanie nasypów mechanicznie z gruntu
dostarczonego z odl. 3km, grunt kat. III – 164.00 m3 p) Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi warstwami o grubości do 25 cm, grunt. kat. III – 164.00 m3 q) Umocnienie
pobocza kruszywem na szer. 0.40 m ( warstwa gr. 8 cm) – 656.00 m2
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
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: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 60 dni od daty
podpisania umowy
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: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego
zamówienia, to taki który: wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty,

zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 2 budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacje dróg o
wartości minimum 300 000,00 PLN brutto każda.
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:
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:
wykaz 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, przy
czym dowodami, o których mowa, 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 – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – w
odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.
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)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
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
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy zł). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w
Cieszanowie Nr: 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:
O.271.7.2017” - Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego
dokonanie przelewu. 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804, z 2015
r. poz. 978, 1240, z 2016 r poz. 64). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu,
zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z
obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego
zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę
gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w
sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,
zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium
musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. Zamawiający zwraca wadium
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 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) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zasad wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
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
Długość okresu gwarancji 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. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w
art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami
określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również
możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną
uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że
przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział
Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest
korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i
warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) konieczności zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w
Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych
rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania
umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku
konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania
(np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b) przyczyny techniczne,

(np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy
niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c)
przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne
kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie
wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczność
wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy,
przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczność
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli
nieruchomości do celów realizacji inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub
wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, j)
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania
ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy
możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków
finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania
ofertą do dnia zawarcia umowy. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta
sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie
robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i
sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane
aneksy do umowy. 3) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w
przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy
lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których
mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz.
290). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz
Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację
przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w
wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej
wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie
zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z
powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 3 poniżej. 3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona
zostanie według następujących zasad:  za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane
wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu którym mowa w sekcji
15.6 SIWZ, a ilości robót na podstawie przedmiaru,  jeżeli roboty nie występowały w
kosztorysie o którym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a są niezbędne do rozliczenia robót
zamiennych/ dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj.
ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane
dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z
odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 4.
Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę
postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 5. Zmiana umowy może
nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
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: 2017-08-11, 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
> 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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

