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Ogłoszenie nr 529384-N-20l9 z dnia2019-04-05 r.

Gmina Bartniczka: Przebudowa drogi gminnej w miej§cowości Nowe świerczyny

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU _ Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłosz enia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegaĆ się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalnoŚĆ, Iub działatnoŚĆ ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą realizowaĘ
zamówienieo obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalżowanych

Nie

NalezY PodaĆ minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp,niemniejszy niż31yo,osób zatrudnionychprzez

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

PostęPowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyĘowierzyli

prz€prowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyUpowierryIi prowadzenie

postępowania:
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postępowanie jest przeprowa dzane w§pólnie przezzamawiających

Nię

Jezeli tak, należY wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz

PodaĆ adresY ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz danymi

do kontaktów:

PostęPowanie jest przeprowa dzane wspólnie z zamalviającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiei

Nie

W PrzYPadku PrzeProwadzania postępołr,ania wspóln ie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosolvanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 871l1842500000, ul.

Brodnicka 8 ,87-32i Barlniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, te|.564 936 810,

e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.bartniczka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCE G O : Adm in istracj a sam orządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELA|{IE ZAMOWIENIA (jeżeli doryczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

PostęPowania, w tym w przypadku wspólnego przeprow adzaniapostępowan ta z zamawiającymi z

innYch państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

PrzeProwadzenie postępowania, czy iw jakim zakresie zaprzęprowad.zęniępostępowania

odpowiadają pozostali zamawiając!, c4 zamówienie będzie udzielane przęzkażdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówięnie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozo stały ch zamaw iaj ący ch) :
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www.b ip. bartniczka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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:

pocrtapolska, kurier

Adręs:
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Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka8;87-321 Bartniczka

Komunikacja elektronicznawymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne

Nie

NieograniczonY, PełnY, bezpoŚredni ibezpłatny dostęp do tych narzędzi możnauzyskać pod

adresęm: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIEMA

II.1) Nazwa nadana zamówienil przezzamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w
miej scowości Nowe Świerczyny

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliw,ości składania ofert częściorł,ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o doPuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

ZamawiającY zastrzega sobie prawo do udzieleniałącznie następujących części lub grup części:

MaksYmalna liczba częŚci zamówienia, na które może zclstać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:
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IL4) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usługlub robót

budowlanYch lub okreŚlenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacYjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę Iub roboĘ
budowlane: Przebudowa drogi gminnej - węwnętrznej w miejscowości Nowe świerczyny na

długoŚci 0,230 km, obejmuje działkinr2I7;233110;233112;233114;2O1; -obręb 00l2 świerczyny.
Początek drogi - skrzyzowanie z drogą powiatową nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno. Celem
jest PoPrawienie przejezdności na w/w odcinku drogi ze zmianąnawierzchni na utward zoną -

bitumiczną, wYkonanie chodnika zapewniającego dojście do budynków zlokalizowanych przy drodze

oraz wYkonanie zjazdow. Przebudowę zlokalizowano w granicach działekktóre są własnością gminy

Barlniczka. Planowana przebudowa drogi geometrycznie pokryw a się z istniejącą jezdnią. Droga

obecnie ma nawierzchnię z żużIapaleniskowego odcinkamiwzmocniona kruszywem kamiennym.

Zleleń PrzYdrożna - drzerva i krzewy poza zakresem planowanych robót. Nie stwierdzono

wYstęPowania utratY noŚnoŚci podłoża, Grunty przyległe do drogi zaliczasię do pierwszej kategorii

geotechnicznej G1 -grunty noŚne w postaci piasków. Do głębokości 1,5 m woda gruntowa nie

wYstęPuje. Parametry tęchniczne drogi: - klasa drogi - D; - kategoria ruchu - KRl ; - prędkość

Projektowa - 30 km/godz.; - szerokość jezdni - 5,0 m; - szęrokość chodnika - 1,5 i 1,ż5 m;- spadek

PoPrZęcZnY jezdni - 2%; , spadek poprzeczny chodnika - 2%; - szerokość poboczy gruntowych - 0,75

m; Odcinek drogi o długoŚci 0,230 m zlokalizowano w pasie drogowym, Chodnik do km 0+071

szerokoŚci - 1,5 na połączeniu z chodnikiem w drodze powiatowej i 1,25 m na odcinku

PrzYlegającYm do jezdni. Geometria - odcinki proste ztrzemazałomami. Na skrzyżowaniu z drogą

Powiatową nr 1829C łukipoziome o promieniach R:8 m, Powierzchniazjazdow do posesji ina
gruntY rolne - 171m2 wtym: - o nawierzchnizkostkibetonowej nadługości chodnika -34m2;- o

nawierzchni bitumicznej - 137 m2 Niweletę nawierzchnijezdni dowiązano wysokościowo na

Początku odcinka do nawierzchni bitumicznej drogipowiatowej, W profilu podłuźnym pro.iektowane

rzędne z uwagi na istniejące zjazdy utrzymano na poziome rzędnych istniejącej nawięrzchni.

ZaProjektowano dwa łuki pionowe o promieniach R: 500 m. Spadki podłuzne - minimaln y - 0,4yo;

maksYmalnY - 3,5Yo. PrzY skrzyżowaniu spadek 3,7Yo od drogi powiatowej. - 4 cm warstwa ścieralna

nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową; - 4 cm warstwa

wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej;- skropienie emulsją asfaltowa; - 8 cm

górna warstwa podbudowy z MNSM 0131,5 mm; - 15 cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0i63
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mmi - l0 cm WarStWa odsączająca Z piasku Obramowania: strona lewa - przy skrzyżowaniu i na

długoŚci chodnika oraz zjazdow z kostki betonowej krawęzniki betonowe na ławie z oporem z
betonu C12l15 w tYm: PrzY krzyżowaniu i na zjazdach krawężniki betonowe najazdow e l5lż2 cm ,

na PozostaĘch odcinkach krawęzniki betonowe 15/30 cm. strona prawa - przy skrzyzowaniu

krawęŻniki najazdowe 15l22cm na ławie z oporem z betonu C12l15, Zjazdy o nawierzchni

bitumicznej - 4 cm warstwa ścieralna nawierzchni z mięszanki mineralno-bitumicznej - 4 cm

warstwa wląŻąca nawierzchn l z mieszanki mineralno-bitumicznej - 15 cm podbud owa 1MNSM
0131,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku; Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej _ 8 cm
kostka betonowa brukowa; - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa; - l5 cm podbudowa z MNSM
0131,5 mm; - 10 cm WarStWa odsączająca z piasku. Obramowania: - od strony jezdni krawęznikami

betonowYmi; - od Stronv posesji opornikami betonowymi 12125 cm na ławięzoporem z betonu

ClŻl15; Nawierzchnia chodnika - 6 cm kostka betonowa brukowa - 4 cm podsypka cementowo-

Piaskowa; - 10 cm warstwa odsączającaz piasku, Obramowania: - przyjezdni krawęznikami

betonowYmi - Przy poboczach obrzężami bętonowymi 8/30 cm na ławię zoporem z betonu CIzl15

II.5) Glówny kod CPV: ,15233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamóluienia):

Warlość bez VAT:

Waluta:

(w PrzYPadku umów ramowych lub Ęnamicznego systemu zakupów - szacunlawa cąłkowita

maksYmalną wartoŚĆ w całYm olcresie obowiq4nuania urylowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub w
art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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OkreŚlenie Przedmiotu, wielkości lub zakresu orazwatunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart,134ust.6pkt3ustawypzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakoirczenia:

Okres w miesiącach okres w dniach Datarczpoczęcia Datazakończenia

2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INF'oRMACJE o CHARAKTERzE PnłwNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlenie warunków: Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkeŚlenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykńe, że jest(są)

ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzon ej działalności na

minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzęniaw wysokości co najmniej 250

000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni warunek , jeże|i wykaże: l) w okresie ostatnich 5 lat

przed upływęm terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzińalności jest krótszy - w

tym okresie, zrealizował, z na|eżytą starannością: - dwie roboty obejmujące roboty w zakresie
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budowy dróg o wartości każdej roboty minimum 200 000,00 zł (vrazznależnympodatkiem Vat).

Zarobotę budowlaną wykonaną w sposób nalężyty Zamawiający uważarobotę budowlaną

zakończonąwydaniem protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy. 2) dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyów wykonywaniu

zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia7 |ipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z2017 t. poz.1332) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych

specjalnościach, tj.: a) drogowej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności prry realizacji

zamówięnia 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.S ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3 ) WYKAZ O ŚWIAD CZEŃ SKŁADANY CH PP.ZF,Z WYKONA\ryCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIaDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KToRyCH MowA w ART. 25 UST. 1 pKT 3

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZFjZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KToRyCH MoWA w ART. 25 UST. 1 pKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:
Dokument Potwierdzaj ący, że Wykonawca jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności

cYwilnej w zakresie Prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i
wszYstkie zdaruęnia w wYsokoŚci co najmniej250 000,00 zł.2)Dowody określają ce czy roboty

zamieszczone w WYkazie robót zostaĘ wykonane naleĘcie i prawidłowo ukończon e. Zarobotę
budowlaną zakończoną w sposób należyĘ zamaw iający uw ażarob otę budowl aną zakończoną

wydaniem protokółu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRJ;FjZ
WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZEMA DKOLICZNOŚCI, o KToRyCH MoWA W ART.25 uST. 1 pKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l) WYPełnione kosztorysy ofertowe, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pisemne zobowiązanie

Podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres koruystania z
nich PrzY wYkonywaniu zamówienia zgodnie z art.22austavły PZP, 4) W przypadku podpisania

ofeńY oraz PoŚwiadczeniazazgodnośó z oryginałem kopii dokumentów przezosobę

niewYmienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, naleĘ do oferty

dołączyĆ stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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N.1) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielen ia zamówien ia : P rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

WYkonawcazobowiązany jest wnieŚĆ wadium w wysokości 3.500 zł (słownie:trzy Ęsiące pięćset

zł) przed upływem terminu 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 elektron icznych :

Nie

DoPuszcza się ńożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączeniado ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.r.s.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻęnię ofertY wariantowej doplszczasię tylko z jednoczesnymzłożeniem oferry zasadniczej:

Nie

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

postępowaniu

(Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog lonkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

l0z17 2019-04-05, 12:41



https: / /bzp.uzp. gov.pl / ZP  }lPodgladOpublikowanego. aspx?id=4a...

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a li czb a wykonawc ów

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV,1,7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

przewidziana maksym alna ]iczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

zamówienie obej m uj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów :

Adres stronY internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dYnamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofeft w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się Pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych inform acjipotrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest PrzeProwadzenie aukcji elektronicz nej (przetarg nieograniczony, przetąrg
o graniczony, ne gocj acj e z ogłoszeniem)
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Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleŻy wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

l n formacj e dotyczące przebiegu aukcj i e lektronicznej :

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elęktronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o 1iczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA ocENY OFERT

W.ż.1\ Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

]ena 60,00

25,00

Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w

budownictwie - kierownik budowy btanży drogowej
15,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IY.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partner§two innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jestzasttzeżenię prawa do udzieleniazamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

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

Nalezy 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, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rczwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiającv przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia lticzby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

13z17
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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 intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres stronY internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 1icytacji

elektronicznej:

WYmagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techn i czne ut ządzeń info rmatycznych :

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,ktorzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne.i :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron Postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówięniapublicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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wym agan i a dotyczące zabezpieczeni a nalezyte go wykonan i a umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) 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 wprowad zenia zmian..

Wzór umowY stanowi Załącznlknr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany w

stosunku do treŚci oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach

(okolicznoŚciach): 1) wydłuzenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkięm , że: a) prace

objęte umową zostałY wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykon awcy,

co unięmozliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,b) zaszłakonieczność

uzYskania niemozliwych do przewidzęniana etapie planowania inwestycji danych, zgódbądź

Pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiły bardzo złe warunki atmosferyczneż w

istotnY sPosób odbiegające od typowych, uniemozliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia

zgodnie zzasadami sztukibudowlanej, d) wystąpiła siła wyższauniemożliwiającąwykonanie

Przedmiotu umowY. Termin umowny zostanie wydłuzony o sumę dni okresów wstrzymani a prac na

wniosek WYkonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym. Decyzla o

konieczności wstrzymania robót powinna zostaó uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz

ZamawiającYm. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinienkażdorazowo powiadomić

Zamawiającego 2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że: a) zniemozliwych do

Przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczynwykonanie całości przedmiotu zamówienia

naPotYka istotne trudnoŚci, których przezwycięzenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie

wYsokich kosztów. Wszystkie polłyższe postanowienia w podpunktach l i 2 stanowią katalog zmian,

na które Zamawiający moze wyrazic zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązaniado wyrazenia

takiej zgody. Mozliwość dokonani a zmian umowy stanowi uprawnieni e Zamawiającego a nie jego

obowiązek. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustarły Pzp: a) zmianadanych

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b)

zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad

przedmiotem
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IV.Ó) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) §posób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2079 -04-25, godzina: 1 0 :00,

Skócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony,ptzetarg ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ 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

zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zbstaĘ mu

przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCĘ
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