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Ogłoszenie nr 76803 1-N-2020z dnia 17.12.2020r.

Gmina Bolesławiec: Przebudowa, budowai remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwaprojektu 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 zawodowąintegrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowawart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców alboich 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
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adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymiz 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 Bolesławiec, krajowy numer identyfikacyjny 23082145700000, ul.
Teatralna 1 a, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 732 32 21, , e-mail

urzadgminy(QOgminaboleslawiec.pl, , faks 75 735 17 83.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-

euro.html

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzii 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 imieniui na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentówz postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.gminaboleslawiec.pl

Dostęp do dokumentówz 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:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec

Adres:

ul. Teatralna la, 59-700 Bolesławiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatówplików, 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, budowai remont dróg gminnych
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na terenie gminy Bolesławiec

Numer referencyjny: I.I.271.10.2020

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:

IL.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 realizacja następujących zadań: 1) Budowadrogi gminnej dz. nr 731/1,
730/7 we wsi Bolesławice 2) Budowa drogi gminnej dz. nr 733/4 we wsi Bolesławice 3) Budowa drogi

gminnej dz. nr 29, 178/6, 184 we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 4) Budowa drogi gminnej dz. nr 663 we

wsi Kraśnik Górny 5) Budowadrogi gminnej dz. nr 73 we wsi Ocice (etap I) 6)Budowa drogi gminnej dz.

nr 401/2, 416 we wsi Trzebień 7) Budowadrogi gminnej dz. nr 430, 402/3 we wsi Żeliszów oraz

wykonanie remontu dróg położonych na terenie Gminy Bolesławiec polegającego na: 1) remoncie

cząstkowym nawierzchni dróg asfaltowych w ilości 2500m2 w technologii: 1 mechaniczne wycięcie

uszkodzonej nawierzchni, [1 oczyszczenie miejsca uszkodzonej nawierzchni, ] wbudowanie masy

asfaltowej o grubości 6cm (warstwaścieralna AC 11S), O uszczelnienie krawędziłaty emulsją asfaltową i

posypanie krawędzi grysem. 2) wbudowaniu tłucznia w drogi gruntowe w ilości 1300m3 w technologii:

O korytowanie istniejącej nawierzchni o głębokości + 15cm, O wypełnienie koryta tłuczniemofrakcji
031,5, O wyrównanie i zagęszczenie tłucznia, 3) wykonaniu nakładki asfaltowej w ilości 3200m2 w

technologii: I wyrównanie i oczyszczenie odcinka drogi z istniejącą nawierzchnią z kruszywa łamanego,
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kruszywem łamanym D31,5 stabilizowanym mechanicznie na gr. 10 cm lub w przypadku istniejącej drogi

z nawierzchnią asfaltową frezowanie tej nawierzchni, O położenie warstwy mieszanki mineralno-

bitumicznej (AC 118) o grubości 6cm.

II.5) Główny kod CPV:45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów — szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunkówna jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowaw 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

ramowalub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /yb dniach:

lub

data rozpoczęcia: /ub zakończenia: 30.09.2021

Okres w miesiącach|Okres w dniach|Data rozpoczęcia|Data zakończenia

30.09.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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IML.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

wynikato z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IL.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IIT.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej. Osoba wskazana jako

ta, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi należeć do właściwej izby samorządu

zawodowego. Taki wpis Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oraz przedłożyć Zamawiającemu

stosowny dokument w terminie przed podpisaniem umowy. Przez uprawnienia należy rozumieć:

uprawnienia budowlane, o których mowaw ustawiez dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z
2018 poz. 1202t.j. ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2272) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzęi
doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na wykonaniu (w ramach

budowy, przebudowy lub remontu) nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchninie mniejszej niż

10.000m2. Roboty te dotyczą łącznie tych zadań zrealizowanych należycie przez Wykonawcę w

ramach jednej umowy na roboty budowlane.

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: Nie

Informacje dodatkowe:

IM.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

NT.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawieart. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIL.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
Oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

IIL.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWAW ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

IIL.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWAW ART.25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanychnie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-u 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 - wg wzoru Zał. nr 4 „Doświadczenie Zawodowe”. Wykaz dotyczy zamówień

podobnych do przedmiotu zamówienia (patrz Rozdział V pkt 2 ppkt 2.3. STWZ)tj. polegające na

wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy lub remontu) nawierzchni asfaltowych o łącznej

powierzchni nie mniejszej niż 10.000m2, w ramach jednej umowy na roboty budowlane. Wykonawca

dołączy dowodyokreślające czy roboty budowlane zamieszczone w Zał. nr 4 „Doświadczenie

Zawodowe” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały
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wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodamisą
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.2.
Informację o osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy — w specjalności drogowej

(samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, musi należeć do właściwej izby samorządu

budowlanego) wg wzoru Zał. nr 5 „Potencjał Kadrowy”.

IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

II.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

IUL7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONEW pktIII.3) - IIL6)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje i załączniki w

kolejnościjak niżej: 1. Wypełniony, (zawierający imię i nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres

Wykonawcy, NIP,nr tel., e-meil), oznaczony datą, sporządzony wg wzoru „Formularz Oferty” — Zał.

nr 1 i właściwie podpisany określający i zawierający m.in.: 1) Cenę ryczałtową brutto za wykonanie

pełnego zakresu zamówienia. 2) Termin wykonania (nie później niż 30.09.2021r.) 3) Okres gwarancji

jakości dla budowy dróg gminnych (min. 60 miesięcy), okres gwarancji jakości dla remontu dróg

gminnych (24 miesięcy). 4) Informacje o wadium i nr konta, na który należy je zwrócić. 2.
Wypełniony Kosztorys Ofertowy (wg wzoru Zał. nr la). 3. Oświadczenia wymagane postanowieniami

rozdziału VI pkt. 1 SIWZjako Zał.nr 2 i 3 oraz w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Zał. nr 7. 4. W przypadku gdy Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku dla oferty wspólnej —

pełnomocnictwodlalidera).

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem

tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą. 2. Wadium możebyć wniesione w jednej lub kilku

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2384e402-2bff-482e-a9aa-1d1de0858cb2 8/15



17.12.2020 https:/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2384e402-2bff-482e-a9aa-1d1de0858cb2

następujących formach:- pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

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

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

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium

wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego Łużycki Bank

Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 UWAGA '!!!
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dniai
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

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

Dopuszczasię złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszczasię złożenie oferty wariantowej

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
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Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowabędzie 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:
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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 wykonawcówwaukcji elektronicznej:

Informacjeo 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

okres gwarancji jakości dla budowy dróg gminnych|[40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury,o której mowaw 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):
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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 wykonawcówwlicytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacjeo liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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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 wprowadzonedotreści 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

Przewidujesię istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawieart. 144 ust. 1 pkt 2,3, 4, 5, 6
upzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje:

1) zmianę kierownika budowy — Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy

przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego

kierownika budowy na następujących warunkach: a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika budowy

w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, nie wywiązywania się z obowiązków

wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby itp. b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany

kierownika budowy,jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) Wykonawca musi wykazać, iż proponowany nowy

kierownik budowy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ w stopniu nie mniejszym

niż warunki wymagane w trakcie prowadzonego postępowania. 2) zmianę terminu realizacji umowy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, przy czym każda ze stron musi tą zmianę

zaakceptować. Przesłanki zmiany terminu: a) na skutek okoliczności wynikających z tzw.siły wyższej np.

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii z COVID-19, wystąpienia zdarzenia
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losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach; b) jeżeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w

szczególności istnienie podziemnych urządzeń,instalacji, fragmentów budowli, obiektów

infrastrukturalnych lub ich części - uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z

wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z tego

powodu musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, wstrzymanie robót budowlanych ze względu na

warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie

uzasadnia zmiany umowy; c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związanez zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania

badania archeologicznego; d) w przypadku wystąpienie zmian w przepisach prawa uzasadniających

zmianę terminu; e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; f) w przypadku wydania postanowienia lub

decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo

budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy; g) z powodudziałań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3) Zmianę wynagrodzenia w przypadku

zmiany ustawowej stawki VAT: a) Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku

wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarówi usług (VAT) mających

zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy to sytuacji tak podwyższenia jak i obniżenia stawki

podatku VAT. b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ppkt. a) Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownegobrutto, przy czym

wynagrodzenie umownenetto pozostanie bez zmian. c) Wniosek, o którym mowaw ppkt b) powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

(brutto) Wykonawcy po zmianie umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwe umotywowanie potwierdzone przez

każdą ze stron umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 05.01.2021, godzina: 09:00,

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

> Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na papierze przy użyciu nośnika

pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów - podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie

oferty.

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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