Ogłoszenie nr 307697 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.
Debrzno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z
przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo gm. Debrzno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z
przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo gm. Debrzno
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
tak
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: Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji, krajowy
numer identyfikacyjny 77075182700000, ul. ul. Traugutta 2, 77310 Debrzno, woj. pomorskie,
państwo , tel. 598 335 290, e-mail zwik-debrzno.dyrektor@wp.pl, faks 598 335 351.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.debrzno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy
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
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.bip.debrzno.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
nie
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Traugutta 2; 77-310 Debrzno
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)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji
ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo gm. Debrzno
Numer referencyjny: ZWiK.271.1.2016
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
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: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
przepompownią ścieków w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej
Cierznie – Pędziszewo. Funkcja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej sprowadza się do odbioru
ścieków i sieci wodociągowej do dostawy wody pitnej. Zakres rzeczowy robót obejmuje: a)
Kanalizację sanitarną grawitacyjną fi 225 PE L= 51,50 mb, b)Kanalizację sanitarną grawitacyjną fi
200 PCV L= 231,0 mb, c) Kanalizację sanitarną grawitacyjną fi 160 PCV L= 7,0 mb, d) Rurociąg
tłoczny fi 110 PE L= 1.656,0 mb, e) Rurociąg tłoczny fi 50 PE L= 369,50 mb, f) Rurociąg tłoczny fi
40 PE L= 106,50 mb, g) Przepompownia ścieków – 1 szt., h) Przepompownie przydomowe – 3 szt.
i) Odwóz gruntu na odległość 5 km i dowóz piasku na wymianę, j) Wykonanie prób szczelności i
dezynfekcji sieci wodociągowej, k) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. Budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej obejmuje wodociąg rozdzielczy z rur polietylenowych fi 90 PE 100 o
długości 198 mb łączoną poprzez zgrzewanie doczołowe lub z zastosowaniem odpowiednich
kształtek elektrooporowych, posadowiona na głębokości min. 1,8 m mierząc od jego osi do rzędnej
istniejącego terenu. Włączenie do istniejącej sieci wykonane poprzez zasuwy kołnierzowe żeliwne
DN80 połączone z istniejącym wodociągiem oraz przełączenie istniejących przyłączy do nowej
sieci. Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja położony jest przy drogach
gminnych i drodze krajowej nr 22. Różnica wysokości terenu ok. 24 m. Teren objęty opracowaniem
jest zabudowany i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Uzbrojenie występujące na terenie
objętym inwestycją: sieć energetyczna podziemna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć
kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja przepompowni na działce nr 426/20. Projektowana sieć
kanalizacyjna i wodociągowa to obiekty liniowe zlokalizowane głównie w drogach gminnych,
powiatowej i z przejściem pod drogą krajową nr 22. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie
włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na trasie Cierznie-Pędziszewo.
Rury sieci kanalizacji sanitarnej układane w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubości 15
cm. Połączenie rurociągu ze studniami betonowymi wykonane przez złączkę systemową. Rurociągi
tłoczne z przepompowni zaprojektowane z rur PE fi 110 łączone za pomocą zgrzewania
doczołowego. Rurociągi układane na głębokości 1,60 m do poziomu terenu. Projekt obejmuje
włączenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanego układu kanalizacji
sanitarnej. Studzienki kanalizacyjne typowe lub wykonane z kręgów z betonu B45 z dnem
prefabrykowanym posadowione na prefabrykowanej płycie dennej obustronnie dwukrotnie
zaizolowane przeciwwilgociowo, wyposażone w stopnie włazowe. Przykrycie studzienek stanowić
będą płyty betonowe prefabrykowane, przykrywające fi  1440 i włazy żeliwne fi 600 typu
ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr
22 wykonana metodą bezwykopową bez naruszenia struktury pasa drogowego technologią
przewiertu sterowanego odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wytyczonych
prostopadle do osi drogi: 1) przewiert nr I dla sieci wodociągowej fi 90 PE w rurze ochronnej
(przewiertowej) fi 225 PE o długości 21 mb w granicach działek nr 434 i 426/15; 2) przewiert nr II
dla rury kanalizacyjnej fi 225 PE w rurze ochronnej (przewiertowej) fi 400 PE o długości 20,7 mb
w granicach działki nr 434. 3) Projekt organizacji ruchu – zabezpieczy i uzgodni z odpowiednimi
organami wykonawca robót. Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej wykonana zgodnie z
decyzją Zarządu Powiatu Człuchowskiego IN.7134.7.2016.KB z 17.02.2016 r. Teren

przepompowni ścieków zostanie ogrodzony z paneli ocynkowanych, drut min. 4mm, słupek
prostokątny 60x40, H-1,5 m osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą
dwuskrzydłową szer. 3,5 m wykonaną z profili stalowych zamkniętych odpowiednich do
ogrodzenia panelowego. Teren przepompowni i dojazd utwardzony kostką betonową o gr. 8 cm w
obrzeżu trawnikowym. Do przepompowni doprowadzone przyłącze wodociągowe zakończone
hydrantem. Parametry pracy pompowni – Qp = 4dm3/s, Hp = 28 m, moc 7,4 kW. Wyposażenie
przepompowni obejmuje: 1) 2 pompy zatapiane (hydrodynamiczny zawór płuczący 4901,
alternatywnie obieg płuczący DN 50 z zasuwą klinową), 2) Zbiornik wykonany z polimerobetonu
fi1500, H= 4,6 m wraz z wyposażeniem, 3) Żurawik ZS W-150 słupowy z wyciągarką na
fundamencie obok pompowni, 1) Instalacja dozowania środka antyodorowego przy przepompowni:
(pompa, zbiornik 100 l, linia ssąca, linia tłoczna, obudowa szczelna do montażu pompki wraz ze
zbiornikiem posadowiona obok pompowni), 2)Szafa sterująca układ dwupompowy w oparciu o
moduł telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyposażeniem. Pompownie przydomowe z armaturą i
automatyką (po 2 pompy w przepompowni) wraz z zasilaniem elektrycznym wykonane z betonu B45 o średnicy fi 1200 mm i głębokości 2,5 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy żurawia samochodowego do 4 t. dla przepompowni wykonane zasilanie elektryczne oraz
włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ścieki z projektowanej zlewni zostaną przerzucone do
oczyszczalni ścieków w Debrznie. Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej. Roboty drogowe i rozbiórkowe obejmują: 1)rozebranie istniejącej nawierzchni i
wywiezienie urobku na przeznaczone do tego miejsce w odległości 5 km i dowóz piasku na
wymianę.
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45233120-6, 45111291-4
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
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:
data zakończenia: 10/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy
zł). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł
przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to
będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego
warunku.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej po jednej robocie
budowlanej polegającej na budowie: a)sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z rur PE o fi min. 110
mm o długości min. 1500 mb, b)sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o fi min. 200 mm długości
min. 200 mb, c)przepompowni ścieków – 1 szt. w jednym lub w kilku zadaniach.Ocena spełniania
warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2
ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że przekazanie potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty,
faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w toku realizacji
zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione Zamawiającemu przez
Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot udostępniający swoje
zasoby z zakresu wiedzy i doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. Doświadczenie nie
stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi
składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa (w
rozumieniu. art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe udostępnienie
doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest
związane. Z tych też względów dla potwierdzenia rzeczywistego udostępnienia zasobu
doświadczenia, konieczny jest osobisty udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie
robót, a nie w formie świadczenia usługi doradztwa. 2)Osób zdolnych do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a)kierownik budowy (1 osoba) posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót
sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie
w kierowaniu budową; b)geodetą (1 osoba) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych
pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

geodety. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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:
1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą

każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy; 4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5)oświadczenia wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy; 6)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 7)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);3. Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
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:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów: 1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, 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; 2) wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.Wykaz powinien zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko osoby wskazanej w
załączniku Nr 2, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj I specjalność uprawnień (z
ograniczeniami lub bez ograniczeń),numer, data wydania I organ wydający uprawnienia,
wykształcenie; -szczegółowy opis wykonywanych I zakończonych czynności kierownika budowy I
geodety w okresie ostatnich 3 lat z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia
pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza po zakończeniu aukcji
elektronicznej – przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego:1) nowy formularz
ofertowy zawierający cenę i okres gwarancji i rękojmi wynikające z zakończonej aukcji
elektronicznej, 2) kosztorysy ofertowe wycenione do ceny zaoferowanej wynikłej z aukcji
elektronicznej, sporządzone w formie uproszczonej. Do kosztorysów ofertowych należy załączyć
zestawienie założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów,
czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki
jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do
wykonania przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy ( jeżeli występują). 2)
Dowód wniesienia wadium. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Debrzno Nr rachunku: 98 9326 0006 0080 4578 2000
0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z
przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo gm. Debrzno. 2.Kopię
dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.Wadium
może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego
SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 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, które należy w formie oryginału zdeponować u
Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w
pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: a)oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub
poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b)oryginału:
gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać
bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6.Treść gwarancji wadialnej musi
zawierać następujące informacje: 1)nazwa i adres Zamawiającego; 2)nazwę przedmiotu
zamówienia; 3)nazwę i adres Wykonawcy; 4)termin ważności gwarancji. 7.Wadium musi być
wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8.Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany pełną kwotą wymaganego wadium.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12.Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach,
jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą. 14.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a)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 ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b)wykonawca
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,c)wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
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:
nie

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://zakupy.marketplanet.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: a)
Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej są zaproponowane w złożonej ofercie pisemnej:
cena (w złotych brutto) wykonania zamówienia – 60% oraz okres gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty oraz zamontowane urządzenia – 20%. b)Oferty za kryterium oceny ofert - Kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%, zostaną ocenione
przez Zamawiającego na podstawie informacji przedstawionych w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do SIWZ), a uzyskane ilości pkt. zostaną
podane dla wszystkich Wykonawców w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: a)Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej
licytacji dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy
będzie ona niższa od oferty poprzednio złożonej przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie będzie
miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej lub obniżyć
terminu gwarancji. Aukcja zakończy się w momencie, kiedy przez ostatnie 3 minuty czasu trwania
aukcji nie zostanie złożona żadna oferta. b)Wzór, który oblicza wartość punktową oferty: Za
kryterium CENA wykonania zamówienia: C = [C min : C bad] x 60 gdzie: C - liczba punktów za
cenę; C min - najniższa cena ofertowa; C bad - cena oferty badanej. Za kryterium OKRES
GWARANCJI I RĘKOJMI na wykonane roboty i zamontowane urządzenia: G = [G bad : C max] x
20 gdzie: G - liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi; G max - najdłuższy okres gwarancji i
rękojmi; G bad - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej. Oceną oferty (P) będzie suma pkt.
uzyskana za kryteria: C – Cena wykonania zamówienia po zakończeniu aukcji elektronicznej, G –
Okres gwarancji i rękojmi po zakończeniu aukcji elektronicznej, K - Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ocenione przez Zamawiającego
przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej i podane dla wszystkich Wykonawców w zaproszeniu do
wzięcia udziału w aukcji elektronicznej. P = C + G + K. c)W przypadku gdy awaria systemu
teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin
kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy po usunięciu awarii, z
uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Informacje dotyczące
przebiegu aukcji elektronicznej. a)wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od
operatora aukcji obowiązani są do zarejestrowania konta (poprzez uzupełnienie wymaganych

danych) na platformie https://zakupy.marketplanet.pl .b)o terminie przewidzianym na rejestrację
konta, Wykonawcy zostaną poinformowani w e-mailu z zaproszeniem do aukcji.
Niezarejestrowanie konta w terminie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w
aukcji, c)login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system po zaakceptowaniu
przez operatora wniosku rejestracyjnego złożonego w systemie na wskazanej stronie, a następnie
przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną, d)termin rozpoczęcia aukcji elektronicznej nie
może nastąpić wcześniej niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, e) co najmniej na 1
dzień przed aukcją właściwą, zarejestrowani w systemie Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia
udziału w aukcji szkoleniowej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem i sprawdzenie
możliwości podpisania oferty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy,
który nie weźmie udziału w aukcji szkoleniowej, a podczas aukcji właściwej będzie miał problem z
podpisaniem oferty, nie będą uwzględniane.
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): a)Postąpienia składane
w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji. Zamawiający
ustala postąpienie w wysokości 10.000 zł – w zakresie ceny oraz min. jeden miesiąc w zakresie
okresu gwarancji i rękojmi. b)W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w
trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia,
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia pod rygorem nieważności, składa się
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: 1) Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu
elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń. a)komputer klasy PC,
b)system operacyjny: Windows 7, Vista, XP, Linux. Zalecany: Windows 7, c)przepustowość łącza
minimum: 64kbit/s d)przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach
wspieranych przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach
wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla e)zalecana rozdzielczość: 1024 x 768
f)komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL; g)uprawnienia administratora do instalacji wtyczek
ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox). 2)Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym
wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór
takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
a)Wykonawca musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym
kwalifikowanym certyfikatem oraz czytnik do w.w. karty. b)Wykonawcy, którzy dysponują
podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są
dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do
administratora systemu. c)W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania
ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna
osoba niż podpisująca ofertę należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do
reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. d) Zamawiający przeprowadzi aukcję
elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie
do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane do Wykonawców za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
a) Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej to 15 minut. b)Dogrywka będzie miała miejsce,
jeśli w ciągu ostatnich 3 minut czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta (nowe
postąpienie). W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o
3 minuty plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca
ją oferta.c)W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie
zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie ofert złożonych na piśmie – wiążąca jest
ocena ofert złożonych na piśmie.d)Zamawiający nie odwoła aukcji elektronicznej po jej
przeprowadzeniu ani też nie unieważni postępowania aukcyjnego w przypadku wystąpienia
problemów związanych z czytnikiem kart lub PIN-em po stronie wykonawcy lub po stronie
wystawcy certyfikatu.e)Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana
oferta najkorzystniejsza z niższą ceną niż zaoferowana przez Wykonawcę na piśmie i
korzystniejszym okresem gwarancji i rękojmi, zwycięzca przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu zestawienie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia i nowego okresu
gwarancji i rękojmi w nowym formularzu ofertowym uwzględniającym wynik aukcji.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena
okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

Znaczenie
60
20
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
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.Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy
i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie
Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym
kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy, numeru rachunku.2.Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1)opis zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)koszt
zmiany i sposób jego wyliczenia, 4)wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5)czas wykonania
zmiany, 6)wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3.Przewiduje się możliwość zmiany
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z

uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zamawiający dopuszcza zmiany osób,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-5, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą
wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w
SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których
wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b)zawieszenia robót przez organy
nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c)szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni,
ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury –
powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i/lub wykonać w innym terminie, d)siły
wyższej lub klęski żywiołowej. 3)W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. XVIII pkt 1 i 2, z
zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i
innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4)W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji
projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie
przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia,
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w
związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja
wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5)W przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na
realizację przedmiotu Umowy. 6)Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, które są następstwem: a)dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo
budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b)dokonania na podstawie art. 20 ust. 1
pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c)zmiany dokonanej podczas wykonywania robót
budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane
zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane. 7)W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić
wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w
zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8)Zmiana Podwykonawcy
– na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o
braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4.W przypadku zmniejszenia / ograniczenia
zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu

rzeczowego. 5.Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót
zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia
podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na
podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz
przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania
robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po
wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem
wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej
i ich uzasadnieni w protokole konieczności. 6.Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w
sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego
wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki: 1)zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3)łączna wartość
dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy
określonej w § 9 ust. 1. 7.Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniższe warunki: 1)konieczność zmiany Umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
1)łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1.
8.Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1)w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców. 9.Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli:
1)zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu, 2)nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a)zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b)zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy
na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c)zmiana znacznie
rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d)polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w
przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10.W przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,
wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby
odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień
zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11.W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7
Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zmianie umowy.
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: 28/09/2016, 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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

