
Gmina Ciasna: Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez

zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach 352/15,

269/2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Opreracyjny województwa śląskiego 2014-2020- Europejski Fundusz Rozwoju

regionalnego dla działania 10.3 rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 606754-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciasna, krajowy numer identyfikacyjny 15139841600000, ul. ul.

Nowa , 42793 Ciasna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3535100 w. 19, e-mail

e.krogulecki@ciasna.pl, faks 343 535 105.

Adres strony internetowej (URL): www,ciasna.bipgmina.pl

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://ciasna.bipgmina.pl, http://ciasna.pl

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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej,

Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i

gospodarczej na działkach 352/15, 269/2

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Na działce o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna , obręb ewidencyjny

0001 Ciasna, województwo śląskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - właściciel 1/1

Gmina Ciasna. Dla działki 352/15 zaproponowano dziania projektowe: 1.Prace związane z

ukształtowaniem terenu. 2.Utwardzenie terenu pod place o przeznaczeniu pod działalność gospodarczą

i rekreacyjną. ( Szczegóły branża drogowa) 3.Zaprojektowanie zatoczki autobusowej wzdłuż ulicy

Dobrodzieńskiej. ( Szczegóły branża drogowa) 4.Projektowany drenaż ( Szczegóły branża sanitarna)

5.Zaprojektowane chodniki z kostki betonowej ( Szczegóły branża drogowa) 6.Zaprojektowane alejki i

place z nawierzchni mineralno -żywicznej. ( Szczegóły branża drogowa) 7.Zaprojektowana scena z

ażurową, drewnianą ścianą. 8.Zaprojektowane mury oporowe. (Szczegół branża konstrukcyjna)
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9.Zaprojektowane podesty drewniane do siedzenia. 10.Zaprojektowane tarasy z trawy.

11.Zaprojektowana szachownica do gry w szachy z aranżacją kul i sześcianów jako siedziska.

12.Zaprojektowane schody terenowe. 13.Zaprojektowane kwietniki z ramami żelbetowymi

14.Zaprojektowana aranżacja przestrzenna podkreślająca atuty alei dębowej- kostka z lustra.

15.Zaprojektowana altana ażurowa z drewna. 16.Zaprojektowany drewniany pomost.

17.Zaprojektowany przepust w części południowej opracowania. ( Szczegóły branża sanitarna)

18.Zaprojektowany mostek drewniany łączący ulicę Stawową z terenem opracowania.

19.Zaprojektowana plaża z piasku. 20.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegóły branża nasadzeń zieleni)

21.Zaprojektowane nasadzenia krzewów i drzew. ( Szczegóły branża nasadzeń zieleni).

22.Zaprojektowana wiata rowerowa. 23.Zaprojektowan stragany. 24.Zaprojektowane oświetlenie

punktowe i lampowe .(Szczegół branża elektryczna) 25.Zaproponowane systemowe ławki parkowe.

26.Zaproponowane systemowe słupy informacyjne. 27.Zaproponowane systemowe kosze na śmieci.

28.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczegół branża elektryczna)

29.Zaprojektowane słupy oświetleniowe.(Szczegół branża elektryczna) Na działce o nr 269/2 jednostka

ewidencyjna 240703_2, Ciasna, obręb ewidencyjny 0001, Ciasna województwo śląskie, powiat

lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - właściciel 1/1 Gmina Ciasna. Dla działki 269/2 zaproponowano

dziania projektowe: 1.Prace związane z ukształtowaniem terenu. 2.Zaprojektowanie nawierzchni

placów z EKO kostki , kolor szary. ( Szczegóły branża drogowa) 3.Zaprojektowane alejki i place z

nawierzchni mineralno -żywicznej. ( Szczegóły branża drogowa) 4.Zaprojektowana przebudowa

budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Integracji społecznej. 5.Zaprojektowany taras drewniany

na żelbetowej konstrukcji przy budynku Centrum Integracji Społecznej. (Szczegół branża

konstrukcyjna) 6.Zaprojektowane schody terenowe. 7.Zaprojektowane stojany drewniane na placu przy

szkole. 8.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegóły branża nasadzeń zieleni) 9.Zaprojektowana altana

ażurowa z drewna. 10.Zaprojektowane nasadzenia krzewów i drzew. ( Szczegóły branża nasadzeń

zieleni). 11.Zaprojektowane słupy oświetleniowe.(Szczegół branża elektryczna) 12.Zaprojektowane

oświetlenie punktowe i lampowe .(Szczegół branża elektryczna) 13.Zaproponowane systemowe ławki

parkowe. 14.Zaproponowane systemowe słupy informacyjne. 15.Zaproponowane systemowe kosze na

śmieci. 16.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczegół bran

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0
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II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4542901,96

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-03-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: ) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności

kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1000 000,00 PLN Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
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Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych zamówienia 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 pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.

2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wartości

pieniężne wskazane w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy wartość

na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty do PLN, z daty wszczęcia

postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie

kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku. Powyższe roboty mogą stanowić

przedmiot zamówienia jednej umowy lub zakres odrębnych umów. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy

Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot,

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca

ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską

w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego( za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie
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kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

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

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru,

stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie

składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

2) - Wykaz robót budowlanych, o których mowa w punkcie V pkt. 2.) (dot. posiadania zdolności

technicznej) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, oraz 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 – załącznik nr 5 do SIWZ. - Dowody

potwierdzające, że roboty wymienione w w/w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone. Dowodami są: - poświadczenia , lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego robotybudowlane były wykonywane; - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których

mowa powyżej. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną

składają jeden wspólny ww. wykaz Wykonawca musi wykazać posiadanie polisy, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, o

wartości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

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

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zakres istotnych zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: 1)

wystąpienie negatywnych warunków atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne

temperatury, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji,

fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających

terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 2) wystąpienie w trakcie wykonywania

zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub

uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w

razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystąpienie siły wyższej, 4) wystąpienie

zmian w przepisach prawa, 5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w

tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót

budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru

autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie

określonym w umowie, 8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania

decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9) wydanie

postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w

przepisach ustawy - Prawo budowlane, 10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich
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wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 12) zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1O października 2002 r.

o minimalnym Wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) - jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do której

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w

Życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota

wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w

związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca

wzrostowi kosztu Wykonawcy-będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej

sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić

się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia - wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w

szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związaną z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu

społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej

umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę W

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w

Życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
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wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże

kwotę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają

Wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno

przed jak i po-zmianie) pracowników świadczących usługi, Wraz z kwotami składek uiszczanych do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą

ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do

przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: 1) wystąpienie negatywnych warunków

atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne temperatury, geotechnicznych, geologicznych,

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności

istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich

części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 2)

wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż

jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu

dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3)

wystąpienie siły wyższej, 4) wystąpienie zmian w przepisach prawa, 5) działanie lub zaniechanie

organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów

dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robót

budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7)

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót

budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 8)

przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie

wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o

wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo
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budowlane, 10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje

wykonanie robót budowlanych. 12) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1O października 2002 r. o minimalnym

Wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana

wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w Życie przepisów

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi

kosztu Wykonawcy-będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej

sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić

się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia - wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w

szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związaną z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu

społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej

umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę W

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w

Życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże

kwotę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają

Wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno

przed jak i po-zmianie) pracowników świadczących usługi, Wraz z kwotami składek uiszczanych do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą

ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do

przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: 1) wystąpienie negatywnych warunków

atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne temperatury, geotechnicznych, geologicznych,

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności

istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich

części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 2)

wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż

jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu

dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3)

wystąpienie siły wyższej, 4) wystąpienie zmian w przepisach prawa, 5) działanie lub zaniechanie

organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów

dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robót

budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7)

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót

budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, 8)

przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie
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wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o

wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo

budowlane, 10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, 11) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje

wykonanie robót budowlanych. 12) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1O października 2002 r. o minimalnym

Wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz,u. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana

wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w Życie przepisów

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi

kosztu Wykonawcy-będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej

sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić

się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia - wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w

szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związaną z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 13) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu

społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej

umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę W
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związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w

Życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, Wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże

kwotę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają

Wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno

przed jak i po-zmianie) pracowników świadczących usługi, Wraz z kwotami składek uiszczanych do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę

bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 1) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania

części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany. 2. Zmiany, o

których mowa w ust. 3 nie W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin

wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót,

2) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych

urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także

ugaszeniu pożaru lasu, 3) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania

oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4) czas trwania siły

wyższej, 5) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w

przepisach prawa, 6) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji,

w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie

nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót
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budowlanych w terminie określonym w umowie, 9) czas równy przekroczeniu określonych w

przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 10) czas wstrzymania robót

budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w

przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 11) czas niezbędny na wykonanie

robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 3. Za zgodą stron

umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany

sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek: 2)

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są

korzystne dla zamawiającego, 3) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń,

instalacji, fragmentów budowli lub ich części, 4) zmian technologicznych spowodowanych w

szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających

na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej

jakości tych robót, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej

na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, c) konieczność

wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych

lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 4. mogą stanowić podstawy do

zwiększenia wynagrodzenia. 5. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż

wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W

takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest

projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robót budowlanych lub specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017-11-09, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia:Tak

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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