
Gmina Prostki: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr 294/33 obr.

Wiśniowo Ełckie wraz z robotami odtworzeniowymi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i 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

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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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 Prostki, krajowy numer identyfikacyjny 79067113600000, ul. 1

Maja 44B , 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (87) 611 20 12, e-mail

sekretariat@prostki.pl, faks (087) 611 20 79.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

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

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
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osiedlowej na działce nr 294/33 obr. Wiśniowo Ełckie wraz z robotami odtworzeniowymi.

Numer referencyjny: RI.271.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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: Zakres inwestycji obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty ziemne – kanalizacja

grawitacyjna. 3) Roboty montażowe – sieć kanalizacji grawitacyjnej. 4) Roboty drogowe. 5)

Inwentaryzacja/dokumentacja powykonawcza (kamerowanie wykonanej sieci). 1. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w

dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy,

towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej

parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub

bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi

technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują

się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w

dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały -
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Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się

funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy

dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest

nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce,

jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone

przez Zamawiającego. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz

w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów,

Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne ”. 2. Przedmiar robót dołączony jest wyłącznie

pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na

jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena

przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem.

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to

czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 3. Zadanie dofinansowane ze środków

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający

stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. - Kodeks pracy: 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych

z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót. 2)

Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko

oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i

przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek

Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i

dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu

wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji

zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy

kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie

od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 4) Szczegółowy sposób
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dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień

publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań,

o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji

zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zasady dotyczące

podwykonawstwa: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia

Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom,

Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)

Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.

2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Jeżeli zmiana

albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 4) Wykonawca odpowiada za działania i

zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

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)
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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: 2020-05-29

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: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający

dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji

ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: . W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
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technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że; 4.1 dysponuje min. 1

osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane dla

kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej -

sieci kanalizacyjne) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które

wydane zostały na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272),

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zostaną spełnione, jeżeli

jeden z Wykonawców lub Podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni

warunki określone powyżej w SIWZ. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII

niniejszej SIWZ według formuły: spełnia – nie spełnia. 6. Korzystanie z zasobów innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument należy dołączyć

do oferty (jeżeli dotyczy). Zaleca się, aby zobowiązanie zawierało informacje dotyczące: - zakresu

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - informację czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których

wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. c) Zamawiający

ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
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ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Prawa zamówień publicznych. d)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. e)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym

przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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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. Dokumenty składane do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert: 1.1 Wypełniony i

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy

(załącznik nr 1 do SIWZ). 1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –

(Załącznik nr 2 do SIWZ); 1.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania –

(Załącznik nr 3 do SIWZ); 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym

mowa powyżej w ppkt. 1.3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie

zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy prawo zamówień publicznych (tzw.

procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 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:

3.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 - (załącznik nr 4 do SIWZ). b) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na
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zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca do

wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tych zasobów, wystawione przez podmiot

udostępniający. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. Zobowiązanie winno zawierać: -

nazwę podmiotu udostępniającego, - nazwę podmiotu przyjmującego, - okres jakiego dotyczy

(czas) udostępnienie, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np.

doświadczenie, osoby, sprzęt), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez

Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo,

oddelegowanie osób), - charakter stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa

cywilnoprawna, umowa o pracę), - zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia,

jaka część zamówienia, jaki rodzaj usług). 3.2 Wykonawca mający siedzibę poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składa: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

– (załącznik nr 2 do SIWZ) b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania –

(załącznik nr 3 do SIWZ) c) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za 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 - (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) a. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (dotyczące

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania) składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25a ust. 6). b. W przypadku

składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożona

oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich lub każdy z nich odrębnie dokumenty

wymienione w dziale VII pkt 1 ppkt. 1.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale

VII pkt 1 ppkt. 1.3. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
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do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych (m.in. danych

adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane

adresowe). 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców winne być poświadczane za zgodność

z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że Wykonawca ten

ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 4. Pozostałe informacje. 4.1 Niezwłocznie po otwarciu

ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli

oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach. 4.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy

złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25

ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych). 4.3. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane

roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął

termin składania ofert. 4.4 Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym

terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych 4.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700

ze zm.). a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
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tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez

Zamawiającego dokumentów, c) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

(brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4.6

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego

zakazu. 4.7 W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do

złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do

złożenia dowodów. 4.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których

mowa w pkt 1.

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, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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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. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie

złotych: cztery tysiące 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd

Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki, Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr : 89

9331 0004 0030 0300 0101 0002 z dopiskiem: „Wadium przetargowe”. Kopię polecenia przelewu

lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej a także gwarancjach bankowych -

wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych: niezbędnym jest przedłożenie

pisemnej bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie

z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: termin obowiązywania

dokumentu do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.

1 SIWZ, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy

Prostki dotyczące przetargu: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr

294/33 obr. Wiśniowo Ełckie wraz z robotami odtworzeniowymi. oraz zobowiązanie banku do

wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy –

oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert.

c) gwarancjach ubezpieczeniowych - wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych:

niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę

ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: termin obowiązywania gwarancji do końca okresu

związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że

udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr 294/33 obr. Wiśniowo Ełckie wraz

z robotami odtworzeniowymi. oraz zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty kwoty

wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji
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należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. d) poręczeniach udzielanych

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

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310 ze zm.) -

wadium wnoszone w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Urzędu

Gminy Prostki), zawierającego: termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania

ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że udzielone

poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce nr 294/33 obr. Wiśniowo Ełckie wraz

z robotami odtworzeniowymi oraz zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w

przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał poręczenia należy

złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie

wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.

Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 I 3a, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwie z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

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
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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:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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:

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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

OKRES GWARANCJI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:

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:
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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:

Zamawiający informuje, iż przewiduje 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 podawanych warunków ich

wprowadzenia: 1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a)

zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty,

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w życie po dniu

podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się

zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność

wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, w szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od

Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu

budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp. b) sposobu

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana

spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, c)

oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, d) zmiany zakresu części

zamówienia powierzonej Podwykonawcom, e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków,

które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby

dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 3. Przewidziane powyżej

okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś

jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144

ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i

obowiązków w związku z następstwem prawnym, 2) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy, 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiany osób
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wskazanych do kontaktów między Stronami, 5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z

zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) tj.

art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie

przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia

ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-02-26, godzina: 11:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> POLSKI

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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