
Ogloszenie ur 556650-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.

一一Ko町ec一一Energetyka Cieplna Sp・ Z O.O.: Budowa budynku administracyjno-biurowego wedIug

PrOjektu typowego ’’OFFICE l佃CUO4一, po adaptacji

OGLOSZENIE O ZAMOwIENIU " Roboty budowlane

Zamieszczanie ogIoszenia: Zamieszczanie nieobowi雀Zkowe

OgIoszenie dotyczy: Zam6wienia publiczmego

Zamdrvienie dotyczy projektu lub programu wsp6Ifinan§OWanegO Ze frodk6w Unii Europejski句

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog叩biega6 ste wyl糾znie zaklady pracy chronionej oraz vykonawcy, kt6rych

dziaIalnose, Iub dziaIaInoS6 ich wyodrebnionych organizacyinie jednostek, kt6re bed叩ealizowaIy

Zam6wienie・ 0坤muje spoIeczn串zawodow串ntegracje o§6b b?dapych czIonkami grup spo書ecznie

margimlizowanych

Nie

Naledy poda6 minimalny procentowy wskainik zatru血ienia os6b naleZapych do je血可ub wi的kategorii,

O kt6rych mowa w arL 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mnl。SZy niZ 30%’OS6b zatrudnionych przez zakIady pracy

Chronion叫ub wykonawc6w albo ich jednostki (W %)

SEKCJA I: ZAMAWIA蛤豊里

Postepowanie przeprowadza centralny zamaw噂糾y

Postepowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajay powierzyI/powierzyli

PrZePrOWadzenie postepowania

Informa。e na temat podmiotu kt6remu zamawiajay powierzyI/powierzyH prowadzenie

Post?POWanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajaych

Nie

https:l/bzp.uzp.90V.PVZP4OOPodgIadOpublIkowanego.aspx?id=78bda6fl -foff4 1 3a-8269407a7984O8c3



JeZeli tak, nale乞y wymlenlC ZamaWi斬cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadz魂postepowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, kr牛iowe nunery identyfikaくryjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontalct6w:

Postepowanie je§t PrZePrOWadzane wsp6lnie z zamawlaJquymi z imych paristw czIonkowskich Un鞘

Europcj s鵬句

W przypadku przeprowadzania postepowania wsp6lnie z zamawi魂Cymi z innych pahstw

CZIonkowskich Unii Europejskiej - majape zastosowanie krajowe prawo zam6wieh publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZⅥA I ADRES: ’’KoIPeC’一Energetyka Cieplna Sp. z o.o., krdyowy numer identyfikacyjny

510051712, ul. WblnoSci 19A , 11430 Korsze, WQJ. Wamidsko-maZurSkie, Pahstwo PoIska, tel. 89

7540081, e-mail koIPeC@korsze.pl, faks ,

Adres strony intemetow匂OJRL): korpec.korsze.pI

Adres profilu nabywcy: nie

Adres strony intemetow匂POd ktCnym mo乞na uzyska6 dostep do narzedzi i urzqdzefi lub fomat6w

Plik6w, kt6re nie sa og61nie dost?Pne nie

I. 2) RODZAJ ZAMAWRAJACEGO: Zamawi‘弱Cy udzie廟cy zam6wieh sektorowych

I.3) WSPdLNE UDZIELANIE ZAMdwIENIA Oe勃d砂CZy/ :

Podzial obowiazk6w mi?dzy zamawi魂Cymi w przypadku wsp61nego przeprowadzania postepowania,

W tym W prZyPadku wsp6lnego przeprowadzania postepowania z zanawi魂cymi z imych pahstw

CZIonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawi魂cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

POStePOWania’CZy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?POWania odpowiad扇pozostali

ZamaWlapCy, CZy Zam6wienie bedzie udzielane przez ka如ego z zamawi斬cych indywidualnie, Cay

Zam6wierie zostahie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawi魂cych):

Nieograniczony川eIny i bezpo§redni do§teP do dokument6w z postepowania mozna uzyska6 pod

adresem (URL)

Nie

Adre§ StrOny internetow句v na kt6rej zamieszczona bedzie specyfika函i§tOtnyCh warunk6w

zaⅢ6wienia

https:Ifozp.uzp"gOV・PI/ZP400PodgIadOpub岨owanego・aSPXtid=78bda6f仁faf蘭1 3a-8269407a798408c3
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Do§teP do dokument6w z postepowania jest ograniczony - Wiecej informacji mozna uzyska6 pod

adresem

Nie

Oferty Iub wnioski o dopuszczenie do udziaIu w postepowaniu nale乞y przesyIa6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesIanie ofe巾Iub wniosk6w o dopuszczenie do udziaIu w postepowaniu w

inny spos6b:

Nic

Imy spos6b:

vymagane jest przesIanie of加lub wniosk6w o dopu§ZCZenie do udzia山w postepowaniu w inny

SpO§6b:

嶋k

Imy spos6b:

tak

Oforte naleZy zIody6 w sekretariacie zamawi魂cego lub przesla6 na adres:一・Korpec・一Energetyka

Ciepha Sp. z o.o., ul. Wolnosti 19A, 1 1-430 Korsze

Komunikacja e書ektroniczna wymaga korzystan王a z narz可憐i urz雀dzeri lub format6w plik6w, kt6re

nie §雀Og6獲nie dostepne

Nieograniczony’Peiny・ bezpostedni i bezplatny dost?P do tych narz細i moina uzyska毎od adresem:

(URL)

S丑KCJA II: PRZEDMIOT ZAM6wIEN王A

https:〃bzp.uzp.gov・PMZP400Podg-adOpubIikowanego.aspx?idこ78bda6fl -faff41 3a-8269-407a798408c3



II・1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj揮go: Budowa budynku administracyjno-biurowego

Wedfug prQjektu typowego ’一OFFICE l佃CUO4一一po adapta匂i

Numer referencyjny:

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Me

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo乞liwo錨skladania ofert cze§ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czesti:

Oferty書ub wnioski o dopu§ZCZenie do udzia山w postepowaniu mo互na skIada6 w odniesieniu do:

Zamawi吋ecy zastrzega sobie prawo do udzielenia I糾znie nastepujacych cze5ci lub grup cze§ci:

MaksymaIna liczba cz如i zam6wienia・ na kt6re mo宣e zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

岬konawcy:

II.4) REtkf opis przedmiotu zam6wienia所e傭C’Zak7匂ro。zgiv i硫des地理s嬢/あrobbt

bu`fow砂ch lub o掲Ienie zqpotrzebowania i vy,maga毒) a w przypadku pa血erstwa innowacyjnego

- OkreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt’uS書ug可ub roboty budow量ane: Budowa

budynku admin癌acyjno-biurowego o powierzchni zabudowy 20 1 ,43 m2 i powierzchni udytkowQj

1 59,07 m2 〇一一pod klucz一一・ Zam6wienie nie obdym函wykonania przyfoczy: CiepIowniczego,

WOdocingowego, kanalizacyjnego’energetyCZmegO OraZ ZagOSPOdarowania pozosta拘cz?$ci dziam wraz

Z budow押rkingu Szczeg6fovy opIS PrZedmiotu zam6wienia zn抽e si? W dokumentady prqjektow句,

PrZedmiarach rob6t oraz Szczeg61owych Specy批a函ch Tec血cznych Wykonania i Odbioru Rob6t

StanOWiapych zaねcznik do SIWZ.

II.5) GI6wny kod CPV 45000000_7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000_9



452 1 0000-2

https:仙zp.uzp.govrol/ZP400PodgIadOpubIikowanego.aspx?id=78bda6fl -faff-41 3a-8269407a798408c3

II.6) CaIkowita warto§6 zamdrvienia Oe乞eli zamawr少qeypo旬e垂加肋ac/e o wartoSci zam6wien項

Wartost bez VAT:

Walu屯:

所p7りpa脇′ umC;w ramovy,Ch lめ少namtczn略o少stemu zak即6w - LrZaCαnk。Wa 。alk。Wita

ma匂,ma/na war破w ca砂m o加sie obowJgz}相)ania umovy ramowg叫b匂′namicz櫓o坤Stemu

Zak即bり

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zam6wieh, O kt6rych mowa w art. 67 u§t. 1 pkt 6 i 7 Iub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, WielkoSci lub zakresu oraz wamk6w na jakich zostana udzielone zam6wienia, O

kt6rych mowa w at 67 ust. 1 pkt 6 lub w at 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II・8) Okres’W kt6rym realizowane bedzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostaIa zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostaI ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiacach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia:んb zakohczenia: 2020-10-31

Okreswmiesiacach �Okreswdniach �Datarozpocz?Cla �Datazakohczenia 

2020-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

S]堕en III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAV哩哩,

EKONOMICZNYM’旦ⅢANSOWM I TECHNICZN迦

IⅡ.1) WÅRUNKI UDZIALU W POSTEPOVANIU

III・1.1) Kompete噂Iub uprawnienia do prowadzenia okrefronqi dziaIa-noSci zawodowtl, O ile

Wynika to z odr小nych przepis6w

Okresteni e warmk6w :

Infomaqi e dodatkowe

ITI・1.2) Sytua可a finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie wamnk6w: vykonawca spehi wamek jeZeli wykaZe’Ze jest ubezpieczony od

https:lIbzp. uzp.gov・PMZP400PodgladOpublikowanego"aSPX?id=78bda6冊aff41 3a-82694O7a798408c3　　　　　　　　　5I1 6



Odpowiedzialno§ci cywiln匂w zakresie prowadzon匂dziaねlnosti zwiqzanq z przedmiotem

Zam6wie血a na sum? gWaranCy]nq W WySOkoSci 500 000,00 zl.

InfomaQj e dodatkowe

IⅡ.1.3) Zdo看no鐙techniczna lub zawodowa

Okredenie warunk6w: vykonawca spehi wannek jeZeli wyka乞e, Ze: 1 ) vykonal (Zakohczyl) nie

WCZe餌匂niZ w okresje 5 lat przed uplywem tem上nu skladanja oferL ajeZe重j okres prowadzenja

dzialalnoSci jest kr6tszy - W tym Okresie co n砧miej l robote budowlana polegqiaca na budowie,

PrZebudowie, rOZbudowie budynku国bra ob句m可e swoim zakresem bran2e: konstnlkcyjno-

budowlana, Sanhamかelektryczn叩raz z posadowieniem obiektu budowlanego, W tym budynku o

WartoSci minimum 500 000,00 z事, 2) dyspom由CO n句mniej l osot埼POSiadaiac雀uPraWnienia

budowlane w speqjalno§ci konstrukcyjno-budowlan掠upowaini轟ce do sprawowania funkdy

kierownika budowy, 3) dysponujq co ndymni句1 osol均, POSiadaiaca uprawnienia budowlane w

SPe句vlnoSci instalacyj nQj w zakresie sieci, instalaqj i i urzadzefroieplnych, Wentylacyjnych, gaZOWyCh,

WOdocingowych i kanalizacyjnych upowaZniatce do sprawowania fu山車kierownika rob6t, 4)

dyspon明co nqimi匂I osoba, POSiad魂ca uprawnienia budowlane w speqjalno§ci instalacy函W

Zakresie sieci’instala匂i i urzqdzehelektrycznych i elektroenergetycznych upowa乞nia庫e do

SPraWOWania funkqj i kierownika rob6t.

ZamawlapCy Wymaga Od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzia血w post?POWaniu imion i nazwisk os6b wykon函CyCh czymoSci przy realizady zam6wienia

ⅥaZ Z infomaqja o kwalifikaqjach zawodowych lub dotwiadczeniu tych os6b: Nie

Infomaqj e dodatkowe:

IⅡ.2) PODSTA;WY WKLUCZENIA

IⅡ.2.1) Podstawy wykluczenia okre如ne w art. 24 ust・ 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art・ 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiajapy przewidut nast?Pujace fakultatyune podstawy vykluczenia: Tak伽dstawa

vykluczenia okrefbna w art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pap)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak a)Odstawa wykluczenia okre§1ona w arL 24 ust. 5 r此7 ustavy Pzp)

https:〃bzp.=ZP.gOV・PVZP400PodgIadOpub"kowanego・aSPX?Id=78bda6fl -faff.41 3a-8269407a798408c3
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III.3) WYKAZ OSwIADCZEN sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

VARUNK| UDZIALU W POSTEPOVANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speInianiu warunk6w udziaIu w po§t?POWaniu

二比k

O気viadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

III.4) W_Z OSwIADCZEN LUB I)OKUMENTdw , SKLADANYCH PRZEZ

WKONAWCE W POS叩POVANIU NA WEZWÅNIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOScI, O KTdRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

1. Stosowanie do rozdz. VA pkt 」 Odpis z wfa§ciwego r匂estru lub z centralng声widen匂i i infomaql

O dziafalnoici gospodarcz由eZeli odr?bne przepISy Wymaga昭vyPisu do r匂vstm lub ewiden擁w celu

POtwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie at 24 ust. 5 pkt・ 1 ustawy, 2. Stosowrie do

rozdz. VA pkt. 2: l ) zaSwiadczenie wIa§ciwego naczelnika雌edu skarbowego potwierdz祖cego, Ze

vykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, vyStaWionego nie wczeini匂niZ 3 miesiace przed

uplywem teminu skfadania ofert lub imego dokune血potwierdz祖cego, Ze Wykonawca zawari

POrOZmienie z wlaSciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale2nosti wraz z

ewentunlnymi odsetkani lub grzyⅧami, W SZCZeg6lnodei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

Odroczenie lub rozIoinie na raty zaleglych platnoSci lub wstraymanie w cafoSci wykonania decy却

WlaSciwego organu, 2) zaSwiadczenie wfaSciwかerenow卸ednostki organizacyjnQj Zakladu

Ubeapieczeh Spolec狐ych lub Kasy Rolniczego ubexpieczeha Spolecznego albo imego dokunentu

POtWierdz魂cego, Ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem sk書adek na ubezpieczenia spoleczne lub

Zdrowotne, vyStaWionego nie wczeSnig亘i2 3 miesi脅Ce PrZed uplywem teminu skladania o勘Iub

imego dokumentu potwierdz魂cego’Ze wykonawca zawari poro狐mienie z wiaSciwym organem w

SPraWie splat tych naleinosti wraz z ewentua血ymi odsetka血lub grzywna血, W SZCZeg6lnoSci

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, Odroczenie lub rozIoinie na raty zaleglych platnoSci Iub

WStrZymanie w calo§ci wykonania decy却organu. 3) o緬adczenia wykonawcy o niezaleganiu z

OPlacaniem podatk6w i oplat lokalnych, O kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

POdatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz" U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm-) (Zaねcznik Nr lO do SIWZ).

重II.5) WYKAZ OSwIAi)CZEN LUB DOKUMENT6w sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWÅNIU NA WEZVANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOScI, O KTdRYCH MOWÅ W ART. 25 UST I PKT I USTAWY PZP

https:lIbzp・uZP.gOV嘩P400PodgIadOpub-ikowanego.aspxtid=78bda6f「 -faff41 3a・8269407a798408c3
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IⅡ.5.1) W ZAKRESⅢ SPELNIANIA WÅRUNKdw uDZIALU W POSTEPOWÅNIU:

1. Stosownie do rozdz. V ust. 1 pkt. 2 1it. b - dokument potwierdz年iacy, Ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odyowiedzialnosti cywilnQj w zakresie prowadzon匂dzialalnosti zwi脅Zanq Z

PrZedmiotem zam6wienia na sume gwarancyjna w wysokoSci 500.000 zl. 2. Stosownie do rozdz. V

ust. 1 pkt. 2 1it cI SIWZ - W)庇az rob6t budowlanych (Za車znik ur 6 do SIWZ) vykonanych nie

WCZei正匂njZ w okresje ostatnjch 5 lat przed uplywem tem上nu skladania ofert, ajeZeli okres

PrOWadzenia dzialalnofoi jest kr6tszy - W tym Okresie, WraZ Z POdaniem ich rodz年ju, WartOsti, daty,

mi匂SCa Wykonania i podmiot6w, na rZeCZ kt6rych roboty te zostaly wykonane, Z Zalaczeniem

dowod6w okres庇轟cych czy te roboty budowlane zostaly vykonane naledycie, W SZCZeg61no!ci

infomaqji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo

ukohczone, PrZy CZym dowodami, O kt6rych mowa, S雀referenqie badZ ime dokunenty, vyStaWione

PrZeZ POdmiot na rzecz kt6rego roboty budowlane byly vykonywane, a jeZeli z uzasadnion匂

PrZyCZ)my O Obiektywnym charckterze wykonawca nie jest w stanie雌yska6 tych dokLment6w - ime

dokunenty 3.Stosowanie do rozdz. V ust. 1 pkt. 2 1it c.2.1, C.2.2 i c.2.3 - Wykaz os6b (zaねcznik nr 7),

Skierowanych przez wykonawc? do realizady zam6wienia publicznego, W SZCZeg6lnoSci

Odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, WraZ Z infomaqjami na temat ich

kwali創rady zawodowych, uPraWnieh, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do vykonania

Zam6wienia publicznego’a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoscI OraZ infomaqu o

POdstawie dysponowania tymi osobami.

IⅡ.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIdw sELEKCJI:

IⅡ.6) WYKAZ OSwIADCZEN LUB DOKUMENTdw sKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZVANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOScI, O KTORYCH MOWÅ W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IⅡ.3)一IⅡ.6)

vykonawca w teminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetow吐vnfomacji, O kt6rej mowa

W art. 86 ust. 5 ustawy PZ耳przekaZe zamawl明Cemu OSwiadczenie o praynaleZnoid lub braku

PrZynale乞nor。 do tej sam♀i gruPy kapitafowej, O kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Ofcha musi zawiera6: 1) fomularz ofchovy’2) otwiadczenia wymienione w rozdziale VI. 14 SIWZ,

3) wymagane pehomocnictwa OeZeli dotyczy czyしust. 3), 4) dow6d wniesienia wadiun.

SEKCJA IV: PROCEDUR仝

重Vl) OP量S

IVl.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IVl.2) Zamawi雀j糾y Z軸a wniesienia wadium:

https:/化zp.uzp.gov・PWZP400PodgiadOpub-ikowanego.aspx?id=78bda6fl -faff-41 3a-8269407a798408c3
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Infomaqa na temat wadiun

l. vykonawca zobowiqzany jest wniese wadiun przed uplywem teminu skhadania ofert w wysokosti

1 0 000’00 z士(SIowrie: dziesieftysiecy zIotych OO′100). 2. Wadiun moze by6 wniesione w: 1)

Pieni細u; 2) por?CZeniach bankowych’lub por?CZeniach sp6idzielczqj kasy oszcz申no!ciowo-

kredytow帝z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni車nym; 3) gwarang庫h

bankowych; 4) gwaranqjach ubezpieczeniowych; 5) por?CZeniach udzielanych przez podmioty, O

ktdych mowa w artrdb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 1istopada 2000 r. o utworzeniu PoIskidy Agenql

Rozwgiv Przedsi?biorczo$ci (Dz. U. z 201 6 r. poz. 359). 3. VAdiun w fomie pieniedza naledy whest

PrZelewem na konto w BNP Paribas Bank PoIska S.A. nr rachu血71 2030 0045 1 1] 0 0000 0058

7520 z dopiskiem na przelewie: ”Wadiun w post?POWaniu na budowe budy血administrac加o-

biurowego. 4. Skuteczne uniesienie wadium w pieniqdzu nastepuje z chwilq uznania frodk6w

Pienieinych na rachu血bankovym ZamawlapegO’O kt6rym mowa w rozdz. VIII. 3 SIWZ, PrZed

uplywem teminu skIadania ofeft (tr przed uplywem dnia i godziny wyznaczondy jako ostateczny

temin skfadania ofeIt) 5. Zamawi彊y zaleca’aby w przypadku wniesienia wadium w fomie: 1)

PienieZndy - dokunent potwierdz袖y dokonanie przelewu wadium zostal zalaczony do oftry; 2)

imgiviZ pieniqulz - Oryginal dokune血zostal zIoiny w oddzieln串opercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treSci gwaran擁or?CZenia wimo wynika6 bezwarunkowe・ na kaZde pisemne 2adarie zgloszone

PrZeZ Zamawi軽ego w teminie zwiazania ofetta’ZObowiazanie Gwaranta do wyplaty

Zamawi魂cemu pe坤kwoty wadium w okolicznoSciach okrestonych w art46 ust. 4a i 5 ustavy

PZP 7. 。ferta wykonawcy, kt6ry nie uniesie wadium lub whesie w spos6b nieprawidlowy zostanie

Odrzucona. 8. OkolicznoSci i zasady zwrotu wadium’jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na

POCZet Zabezpieczenia naledytego wykonania umowy okreha ustawa pzp.

IVl.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Naledy poda6 infomaqje na temat udzielania zali。Z。k‥

IVl.4) vymaga sie zIo乞enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub doIaczenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Dopuszcza si? ZIoZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolaczenia do ofeIt katalog6w

elektronic2nyCh :
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Nie

Infoma匂e dodatkowe :

IVl.5.) Wymaga sie zloZenia oferty wariantow専

Dopuszcza sie zloえenie oferty wariantowQj

Nie

ZtoZenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zIoZeniem oferty zasadricz車

Nie

IVl.6) Przewidywana liczba vykonawc6w, kt6rzy zostana zaproszeni do udzia書u w postepowaniu

臼JZeta,g Ogmniczo’切negO匂a匂e z ogわszeniem, dialog konk地形n`功切par加e加wo Jmowa助ne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekqj i wykonawc6w:

IVl.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego sy§temu Zakup6w:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewid可e si? Ogranjczenie liczby uczestnik6w unowy ramow♀I :

Przewidziana mcksymalna liczba uczestnik6w umowy ramow印

Informaqj e dodatkowe :

Zam6wie血e obQjmuj e ustanowienie dyna皿ic狐egO SyStemu Zakup6w :

Adres strony intemetowqi , na kt6r匂b?da zamieszczone dodatkowe informaqje dotyczace

dynamicznego systemu zakup6w:

Infomaqj e dodatkowe :

W ramach umowy ramowQj/dynanicznego systemu zakup6w dopuszcza si? ZIoZenie ofert w fomie
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katalog6w elektronicznych ‥

Przewidyje si? PObranie ze zIoあnych katalog6w elektronicznych infomaqji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ranach unowy ramowQj/dynamic狐egO SyStemu Zakqu)6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej伽zeta7g 73ieograniczoI男p彫eta7g

OgraniczoJ男噂gO(ja少e z ogloszenie砂Nie

Naledy poda6 adres strony intemetowもna kt6rQj aukqja b?dzie prowadzona:

Naledy wskaza6 elementy, kt6rych wartosti beda przedmiotem aukcji elektronicznej :

Przewiduje sie ograniczenia co do przed§tawionych wartosd, vynikaj糾e z opisu przedmiotu

ZamOW宣enla :

Nale乞y poda6, ktore infomaqe zostan雀udost?Pnione wykonawcom w trckcie aukqji elektronicznqI OraZ

jaki b?dzie temin ich udostepnienia:

Infoma匂e dotyczape przebiegu auk串elektroniczn匂v

Jaki jest przewidziany spos6b post?POWania w toku auk匂i elektroniczn吐v jakie b?da warunki, na jakich

vykonawcy b?da mogli licytowa6 (minimalne wysoko§ci postapieh):

Infomaqje dotycz脅Ce Wykorzystywanego sprz?tu elektronicmegO, rOZWi評ah i specyfikaqji technicznych

W Zakresie poねcze正

Wymagania dotyczace r句estraqii i identyfikaqji wykonawc6w w aukqii elektroniczn車

Infomaqje o liczbie etap6w aukqii elektronicznql l CZaSie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdrzy nie zIoZy看i nowych post謎)ieh, ZOStan雀Zakwa皿kowani do nastepnego etapu:

Ⅷ zamkni?Cia auk坤elek億Oniczn車

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV2.1) Kryteria oceny ofert:

重V2.2) K重γte巾a



Okres gwaranq l

IV2.3) Zasto§OWanie procedury, O kt6rej mowa w art. 24aa u§t・ 1 ustawy Pzp (PrZetarg

ri e ograniczony)

嶋k

IV3) Negol両句e z ogIoszeniem, dialog konkurencyjny, PartnerStwO imowacyjne

IV3.1) Informacje na temat negocja寄i z ogIoszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz脅SPehia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZerie prawa do udzielenia za血6wienia na podstawie ofert wst?PnyCh bez

PrZePrOWadzenia negoq aq l

Przewidziany jest podzial negoqjaqji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleZy poda6 infomacje na temat etap6w nego匂a専(w tym liczbe etap6w):

Informaqj e dodatkowe

IV3.2) Informacje na temat dia獲ogu konkurenc)鴨nego

Opis potrzeb i wymagah zamawl棚CegO lul) infomaqa o sposobie uzyskania tego opISu:

Infomaqa o vysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu ko血rencyjnego przedstawili

rozwl辞ania stanowlaCe POdstawe do skfadania ofert, jeZeli zamawl弼Cy PrZeWi(吋e nag「Ody‥

Wst?Pny hamonogram post?POWania‥

Podzia書dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazah‥

Naledy poda6 infoma匂e na temat etap6w dialogu:

Infomaqj e dodatkowe:

IV3.3) Infomacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia defini函Ce minima血e wymagania, kt6rym musz雀odpowiada6

WSZyStkie oferty:
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podzial nego加重na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podleg轟CyCh negoqaqom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofeut wskazanych w specyfika串isto血ych warunk6w zam6wienia:

Infoma句e dodatkowe :

IV4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej , na kt6r句bedzie prowadzona licyta匂a elektroniczna:

Adres s億Ony intemetow宙na kt6r知est dost?Pny OPis przedmiotu zam6wie血a w licyta串elektroniczn車

Wmagania dotyczape r吐vstra串i identyfikaqji vykonawc6w w licytaqji elektronicznQj, W tym

wymagania techniczne urz年dzeh infomatycznych‥

Spos6b postepowania w toku licytaQji elektronicznqj , W tym OkreSlenie minimalnych wysoko§ci

POStapieh:

Infomaqje o liczbie etap6w licyta串elektronic狐吐v czasie ich trwania:

Czas trwania:

vykonawcy, kt6rzy nie ztodyli nowych postapieh, ZOStan雀Zakwalifikowani do nast?PnegO etaPu:

Tem血skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziah w licytaqii elektronicznQj :

Data: gOdzina:

Temin otwarcia licytaqji elektronicznQj ‥

Temin i warunki zamkni?Cia licytaqii elektroniczn事

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan・a WPrOWadzone do億esti zawieranq umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo og61ne waruhki umowy, albo wz6r unowy:

Wymagania dotyczape zabezpieczenia naledytego wykonania umowy :

Infomaqi e dodatkowe:

IV5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

POdstawie kt6rej dokonano vyboru wykonawcy: Tak

Nalerty wskaza6 zakres, Charakter zmian oraz waruhki wprowadzenia zmian :

1. Zmiany Umowy b?dq mogly by6 wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okoliczno§ci, kt6rych

WyStapienia Strony nie przewidywaly w chwili zawierania Umowy. Okolicznof高i te nie mogq by6
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WyWofane przez kt6rakoIwiek ze Stron, ahi nie mog串y6 przez Strony zawinione i muszq wywo事ywa6 ten

Skutek, i乞Umowa nie mo乞e by6 wykonana wedle pierwotn匂tre誼, W SZCZeg6lnoSci z uwagl na ra軸cq

Strat㌢grOZapa Stronom b堆je血Qj ze Stron lub niemo血ost osiagni?Cia celu Umowy albo teZ wykonanie

Umowy bedzie isto血e utrudnione dla jedn匂b堆obu jej Stron. Okoliczno§ci powyZsze odnosi6 si?

mOgq W SZCZeg6lnoSci do: a) wystapienia狐ian stanu prawnego’W tym W SZCZeg6lnoSci przapis6w

POdatkowych i z zakresu ochrony §rodowiska; b) gwaItownQj dekoniunktury, kryzys6w finansowych w

Skali ponadpahstwowかpowszechnQj niedost?PnOSci surowc6w badZ materia16w; C) warunk6w

atmosferycznych i klimatycznych uniemoZliwi斬cych realiza擁Przedmiotu Umowy w stopniu

Wi?kszym niZ mo血a byloby to ragivna血e przewidywa6, d) klesk dywioIowych i ekoIogic2nyCh oraz sily

vyZsz句v e) nieprzewidywalnych warunk6w gruntowych (w tym w szczeg61noSci kolizji z sieciami i

Obiektani podziemymi hieuj?tymi na mapach zasadnicaych z pahstwowego zasobu geodez加o-

kartograficznego, Warunk6w geologicznych nieQPisanych w dokumentacji pr可vktow句, kt6rych nie dalo

Si? PrZeWidzie6 pomimo dochowania naledyt匂staramo誼); f) zmiany w przypadku aktualiza匂i

rozwiazah z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowi軍ZL南cych przepis6w prawa; g) zmianie nazwy,

adresu fimy, SPOWOdowane miana fomaprganizacy]nO-PraWn軌PrZeksztalceniem lub po加zeniem z

i皿q fima; h) zmiany w danych osobowych oraz rac血nku bankowego; i) zmianie podwykonawcy,

WPrOWadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tre§ci oferty zIoZonQj przez Wykonawc?

lub rezygnaql Z POdwykonawcy. W przyI〕adku, gdy vykonawca polegal na zasobach podvykonawcy na

ZaSadach w celu wykazania spehienia wamk6w udziafu w post印owaniu o udzielenie zam6wienia,

Zmiana podwykonawcy lub rezygnaqa z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, Ze nowy

POdwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehaia je w stopniu nie mnl部Zym nlZ Wymagany w

trakcie post?POWania o udzielenie zam6wienia; j) zmiany zakresu rob6t powierzonego podwykonawcom.

2. W syfua函Ch okreSIonych w ust・ 1. Strony, m魂C na uWadze poszanowanie wzむvmnych interes6w,

ZaSady r6uno§ci Stron oraz ekwiwalentnoSci緬adczeh i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania

Przedmiotu Umowy・ Okre§1a w niezbednym zakresie wplyw powy2szych okolicmosti na dotychczasowe

PraWa i obowi坪ki. 3・ Niezale血e od postanowied ust. 1 i 2, Strony dopuszczむo moZliwose: 1) z血an

redakcyjnych Umowy; 2) zmian bedacych nastepstwem sukce申uniwersalng亘lbo prz轟cia z mocy

PraWa Pehi praw i obowi雀Zk6w dotyczacych kt6r*oIwiek ze Stron; 3) zmian danych Stron ujaunionych

W rejestrach publicznych; 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realiza匂v przedmiotu umowy, W

SZCZeg6lno§ci przyspiesz魂cych realizade obniZa彊cych koszt ponoszony przez zamawl明CegO na

vykonarie,血zymanie lub udytkowanie przedmiotu umowy b控2Wi?ksz斬cych udyteczno鑓

PrZedmiotu umowy. W tah車j sytun吐v Strony wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujace

redakc加e dotychczasowe brzmienie皿OWy badZ wskazujace nowe dane wynik魂ce ze zmian w

r句estrach p皿cznych albo teZ, kier申ec sie poszanowaniem wz町emyCh interes6w, ZaSada r6ⅧOSci
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Stron oraz ekwiwalentnosti §wiadcze鉦przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu

Umowy, Okre担zmiany korzystne z punktu widzenia realizady Przedmiotu Umowy. 4. Wszelkie miany

WProWadzane do Umowy dokonywane b申s z poszanowaniem obowiazk6w wynik祖cych z

Obowiaz巾acego prawa, W tym W SZCZeg6hoSci art. 140 ust. 3 ustavy z dnia 29 rtycznia 2004 r. - Prawo

Zam6wie丘pul)1icznych (tekst・ jedn. Dz. U・ Z 201 8r. poz. 1986 ze zm.) oraz zasad og6lnych rz如zapych ta

ustawa.

IV6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV6.1) Spos6b udostepniania血forma寄i o charakterze pou血ym OeZeli de少C:Z)リ:

Srodki slu互ape ochronie informa部o charakterze pou血ym

IV6.2) Ttrmin skIadania ofert Iub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-07-05, gOdzina: 12:00,

Skr6cenie teminu skladania wniosk6w, Ze WZgl?du na piln押otrzebe udzielenia zam6wienia (PrZetarg

nieograniczony, PrZetang Ograniczony, negOqj aqj e z ogloszeniem) :

Nie

Wskaza6 powody:

J?Zyk lub jgayki’W jakich moga by6 sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia血w

POStePOWaniu

>p○○s血

IV63) Ttmin zwi準ania ofertgr do‥ Okres w dnjach‥ 30 (Od ostatecznego temjnu sk書adania ofert)

IV6.4) Przewiduje sie uniewahienie postepowania o udzielenie zam6wienia, W PrZyPadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzacych z budZetu Unii Europ句ski句oraz niepodlegajacych zwrotowi

§rodk6w z pomocy udzielonej przez pahstwa czIonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

HandIu a]FTA), kt6re miaIy by6 przeznaczone na finansowanie caIoSci lub cz垂i zam6wienia: Nie

IV65) Przewiduje si? uniewa血ienie po§tePOWania o udzielenie zam6wienia, jezeli Srodki sIu垂ce

Sfinansowa血zam6wie血a badania naukowe lub prace rozwojowe’kt6re zamawiaj糾y zamierzaI

PrZeZnaCZy6 na範mnsowanie calo§ci lub cze§ci zam6wienia? nie zostaIy mu przyznane Nie

IV6.O血formacje dodatkowe:

基蛙A豊里Ⅲ町側地理色c量OWCH
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