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Ogloszenie nr 657590-N-2018 z dria 2018-12-05 r.

Nadgoplanski Park Tysi4clecis: Moderrizacja i rozbudow. strrego Pahcyku w Kruszwicy nr
siedzibt NPT

OGI,OSZENIE O ZAI,I6WIENIU - RObOtY

bUdOWIANC

ZsEieszczanie ogloszeniai Zamieszczaiie obowiqzkowe
Ogloszenic dotyczy: Zam6wienia publiczrego

Zrm6wienie dotyczy projektu lub progrsrnu wspdlhnansowsnego ze irodkdw
Eu

Urii

ropejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu: "Poprawa r6iDrodnosci biologicmeJ Wprzez ?arybienie jeziora Goplo oraz
rozbudowa obiektu o czg{i ekspozycji przyrodniczo-historychej" jest dofinansowany w ramach
RPO WKP 20t4 - 2020
O zam6wicnie mogq ubieg&d sig ryl4cznie zaklady pracy chronion€j oraz wykonawcy' kt6rycb

dzishlno66, lub dzi.lalno6d ich wyodrqbnionych organizrcyjnie jcdnosaek, kt6rc bidq
realizowrly zrm6wi€trie, obejmuje spolecznq i zawodow{ integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolcczrie mrrgbdiz4wrnych
Nie

Nale2y podad minimalny procentoqy wska2nik zatudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie rnniejszy niz 30yo, osob zatrudnionych

przezz*Jady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w

%o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
PosaQpowsDie

przcpmw.dza centrrby

"lmawiajqcy

Nie
Postgpowrnie prreprowadz{ podmiot' ka6rcmu

t{m8witjlcy powierzyUpowierzyli

przeprowsdzenie postgpowani.

1z15
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id=

Nie

llforurcjc nr temrt podmiotu

ka6r€mu

zrn8wirj{cy powierzyUpowieruyli pronadzenie

postQpowrDir:
Posaf

powatric jest prueprowedzaoe wsp6lnie przez zemawiajgcych

Nie

Jerrli tak, nalezy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq posrgpowanre oraz
podai adrcsy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjnc oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

PostQpowsnie jesa przcprcudzaDe wsp6lnic z zaErwirjqcymi z itrnycb poisttd

czlonkowskich Unii Europ€jrkiej
Nie
W prrypsdku prz4prowrdzrtrir posaCpowania wsp6lnie z zoneBiaj{cymi z iDrych
czlonkowskich Unii Europcjskiej

- Erj4ce

p.iiaw

zastosowanie krrjowc prswo zam6wie6

publicznych:

Informrcj€ dodsakow€l

l.

1)

NAZWA I ADRES: Nadgoplanski Park Tysi4clecia, kajowy numer identyfikacyjny

9016899100000, ul. ul. Wo&la 9 , 88150 Kruszwic4 woj. kujawsko-pomorskie, panstwo
Polska, tel. 52 351 54 15, e-mail nadgoplanskipark 1000@wp.pt, faks 52 351 54 15.

Adres strony intemetowej (URL): http://npt.bip.gmina.pl.; httf,://www.parki.kujawsko-

pomorskie.pl/npt
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym moana uzfskac dostgp do narzgdzi i urz4dz€ri lub

format6w plikdw, kt6re nie s4 og6lnie dostQpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ.4CEGO:
f.3) WSP6LNE

Jednosrki organizacyjne administracji samorz4dowej

uDzIELAllrE ZAMOWIENIA

Aezeti

doyc4ll

Podzial obowi4zkow migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wspolnego przeprowadzrnia
pos(epowar

4 w tym w przTpadku wspolnego prz€prowadzania postepowania z

zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europ€jskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowie&ialny za przeprowadzenie postgpowani4 cry i w jakim zalresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadajq pozostali zamawiajqcy,

czf zamowienie bgdzie udzielane przez

kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

2018-12-05,

ll:10
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rzecz pozostalych zamawiaj qcych)

|

I.4) KOMUNIKACJA:

Nicograliczory, pelny i bezposredni dostep do doku-ment6w z postepowoDia

doin!

uzyskad

pod adresem (URL)
Tak

httpr/npt.bip.gnina.pl.

Adres strony internetowejt na kt6rej zrmieszczona btdzie sp€cyfikscjs istotrych w.rutrk6w

z.D68ienia
Tak
http://npt.bip. gmina.pl.

Dostlp do dokument6w z postQpowania jest ograniczony - wiQcej infornracji noina uzXskad
pod adresem
Nie

Oferty lub wlioski o dopuszczcnie do udzialu w pos4powsniu trrlezy przesylat:

El€ktmricznie
Nie
aores

Dopuszczone

jelt

pazeslaDie ofera lub wniosk6w o dopulzczerie do
udzialu w

postepowatriu w inny spos6b:

Nie

hny

spos6b:

Wymtgrn€ jest przBlrnie ofert lub wriosk6w o dopuszczenie do
udzirlu w posrgpowaniu
w inry sposdb:
Tak

Inny sposdb:
Pisemnie
Adresl

Nadgophiski Park Tysi4cleci4 88-150 Kruszwica; ul. Wodna
9

2O1E-1245,ll30
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Komu kacjs elekaroDi.zra wymsg. korzystrnia z Drntdzi i urzqdzei lub forEaa6w
plikdw, ka6re rie sq ogdlDie dostQpnc
Nie
Nieoganiczony, pehy, bezposredni i bezplatny dosep do tych narzgdzi mo2na uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.l) Nszwr n8drns zrm6wieniu przez

zamawiaj4cego: Modernizacja i rozbudowa starego

Palacyku w Kruszwicy na siedzibg NpT

Numer r-€fercncyjny:
Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zan6wienia przeprowadzooo
di.loq
technicztry

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mofliwosci skl8dani. ofert czesciorrrch
Zamdwienie podzielone jest na czgSci:

Nie
Oferty lub wniqki o dopulzczenie do udzirlu w posagpowaniu
DoZra skladod w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastQpujqcych
czt3ci lub grup
czQSci:

Makryoalna liczba czFci zaEdwictrir, ns kr6re

rnoze zostad udzielone z{m6wieDic

jedneEu

trykoDawcJ/:

II.4) Kr6tki opis przedDiotu zandwieni. fpielkoit, zabes, rcdzaj i iloit dosta\|, uslus lub

4z15
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rob6l budowlanych lub olaeilenie zapotrzebowahia i wwagofi ) a w przypsdku p.rttrerstwr

inrowacyjD€go - okreslerie zapotrzebowani. tra innowrcyjny produktt uslug? lub mboty
budowlane: Przedmiot€m zam6wienia

sqr

L Roboty budowlano

-

modemizacyjne polegaj4ce na

modemizacji i rozbudowie starego Palacyku w tym: modemizacjq i termomodemizcj$
istniej4cego obiektu i dobudowg czgsci, w ktorej anaj&ie siE ekspozycja ptzyodn\czo -

historyczr4 sala edukacyjn4 toalety, taras widokowy, pomieszczenia garazowo-gospodarcze,
instalacja alarmowa, miejsca postojowe, wiat4 ogrodzenie, (i irura niezbgdna infiastruktua
zawarta w Fojekcie budowlanym). oraz

ll, Remont

przeaaczonych dla administracji parku

-

2 pomieszczen

w ismiej4cym obiekcie

Pok6j Dyrektora 15,84 m, i pomieszczenie Ksiggowo

-

Administacyjne 10,9 m'?(prace obejmujq roboty rozbi&kowe, wymiang stolarki okiennej i
draviowej, wymiang podl6g, izolacjg zew., tynki wew, wygla&enie i malo$anie Scian, itp.). T9
cze36

vydzielono zE wzglgdu na fakt irc w projekcie unijnym sranowi ona kosztJ

niekwalifikowane.

II.5) Gldwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Crlkowita wartoi[ ztnbwie''.ia (e2eli zamav)iajqcy podaje informacje

o

\]arloici

zambw ienia):

Wartosd bez

VAI:

Waluta:

(w

przypadku um6w rumowych lub dynamicznego systemu zakup|w

maksymalna

w;toit

-

s2acunkowa calkowita

w calym obesie obowiq4nania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6r,r)

II.7) Cry przeliduj€ sig udzielenie zamdwief, o kt6rych mowr w

srt

67 ust.

l

pkt

6

i 7 lub

w arl. 134 usa. 6 pkt 3 ustary Pzp: Nie
Oke3lenie przedmionr, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone
zam6wieni4 o ktorych mowa w art. 67 ust. 1pkt6lub wart. 134 ust.6 pkr 3 ustawy p4,:

IL8) Okres, w kt6rym realizowatre btdzie zaE6wienie lub okres,

tr

ktdry zost.la zawaraa

uEowt ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustsrowiory dynrmiczny sysaen zrkup6w:
5zl5
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miesi4cach: /tiDdtriach:
lub

datr rozpoczgcir: Iub ztkoiczefiat 2020-03-31

Il.9) hformrcje dodrtkowe:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWIIYM.

EKONOMICZITYM. FINAT\SOWYM I TECHNICZNYM

r[.r)

WARUNKT UDZTAI U W POST4POTVANIU

III.1.]) Kompetercje lub uprawnienio do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wjmika to z odrebnych przepis6w
OkeSlenie warunk6wr Zamawiaj4cy nie wyznacza szczegblowego warunku w tym zakresie
lnformacje dodarkowe

III.I.2) Syturcja linrnsowa lub ekoDoEiczD{
Oke6lenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze posiada odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialno3ci cywilnej (oplacona polisa) w zakesie prowadzonej
dzialalno6ci w wysokoSci min. 500 000,00 zl

Infb.macje dodatkowe

III.1.3) Zdolnoid tccbniczna lub zawodowa
OkeSlenie warunk6w: a/ Wykonawca spelni warunek je2eli wykaze, Ze aealizawal b4di
realizuje rv okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczQcia postQtrowania, aje2eli okres
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okesie co najmniej jedno zadanie o wartosci I
000 000,00 zl b/ Zamawiajqcy uana warunek

u

spehiony, jezeli Wykonawca wykaze ze

dysponuje lub bgdzie dysponowal osobami, kt6re

kd4 uczestniczyt w wykonywaniu

zam6wieni4 posiadaj4cymi doSwiadczenie, wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe, tj.
uprawnienia budowlane do pehienia samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie w

zakesie kierowania robotami budowlanymi bEnzy og6lnobudowlanej (uprawnienia branzy
konstrukcyjno

-

budowlanej bez ograniczeri). Uprawnienia budowlane musz4 by6

dokumentami w jgzyku polskim.
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnodci przy realizacji
zamowienia wraz z informacj4 o kwalihkacjach zawodowych lub do3wiadcz€niu tych os6b:

6
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Tak

lnformacje dodatkowe: Osoby wymienione powyz€j muszq poslugiwai sig jgzykiem polskim
bran ,,owym. W przeciwnym

liczk

*ypadku Wykonawca zobowielz:rny jest zapewnii wystarczaiqc4

komperentnych tlumaczy, wykazuj4cych anajorno# jgzyka technicmego w zakresie

teminologii budoqlanej. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warukdw udzialu w
postgpowaniu w stosownych s).tuacjach o.dz w odniesieniu do konketnego zam6wienia, lub

jego czgSci, moze polegai na zdolnoSciach zawodowych innych podmiot6w, niezaleznie od
charakteru prawnego l4cz4cych go z nirni stosunkach prawnych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIl.2.l) Podstr$y nykluczeda

okreslone w &rt. 24 ust

I ustrtry

pzp

III.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 u!t. 5

ustary Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

In3) WYKAZ OSWIADCZE I SKLADANYCH

PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWERDZENIA, ZE NIE PODLf,GA ON WYKLUCZENIU
ORAZ
SPEI,NIA WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oiwirdczerie

o

triepodlegmiu *TkluczeDiu oraz spehiaDiu wriuDk6w udzislu w

postQpowrriu
Tak

Oswirdczenie o spclDiaDiu kryteri6w selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZE]{I LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 w posTEpowANru NA WEZWANIE ZAlt{Al[IAJACEco
w CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. r
PKT 3
USTAWY PZP:

TI.5) WYKAZ OSWIADCZEiI LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ
7z15
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WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENTA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I pKT I
USTAWY PZP

III.5.T) W ZAKRDSIE SPELNIANIA WARUNKdW UDZTALU W POST{POWANIU:
W celu potwi€rdzenia spelniania przez Wykonawcg warunk6w udzialu w posrg;rowantu
dotycz4cych s'.tuacji ekonomicanej i finansowej Zamawiaj4cy bgdzie ,Adal: Dokumenrow
potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej (oplacona
polisa) w zakresie prowadzonej dzialalnosci z\\14z nej z pradrniotem zam6wrenla na sumg
gwarancyjn4 okreSlon4 pnrz Zorlj€wiajqrc,ego W celu potwierdzenia spelniania przez
Wykonawca warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych zdolnosci lechnicanej lub
zawodowej Zamawiaj4cy bgdzie 4dal: a) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie
wczesniej niz w okrcsie ostahich 5 lat przed up+ywem terminu skladania ofen albo \,vniosk6w
o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest

k6tszy

-

w tym okesie, wraz z podaniem ich rodzaju, wafiosci, daty, miejsca wykonania i

podmiot6w, na rzecz ktdrych roboty fe zostaly *ykonure, z zal4cznniem dowodow
okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnoSci

informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukoiczone, przy czym dowodami, o kt6rych mow4 sq referencje bqdi inne
dokumenty $lstawione przez podmiot, na rz€cz kr6rego roboty budowlane byly wykonywane,

ajezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charalterze wykonawca niejest w stanie
uzyskai tych dokume 6w

-

inne dokum€nt.y - zgodnie z

Zal4c tikiem Nr

8 do siwz. b)

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia publicanego,

v,/

szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadcz€nia i t

?kztalcema

niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakrcsu wykonywanych przez
nie czyrnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowaria tymi osobami - zgodnie z

Zal4czrikiem Nr 5 do siwz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III,6) WYKAZ OSWIADCZE I LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAMAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2

USTAWY PZP

lII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt IIl.3) - IlI.6)
8zl5
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a)

Wruehiony i podpisany formularz oferty- wg Z.alqgznlkaNr 4 do siwz; b) Wykonawca

sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o kt6rej

mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo Zam6wief Publicznych oswiadcz€nie o przynaleanosci
albo braku przynaleznoici do lej samej grupy kapitalowej. W przypadku gzynalemosci do tej
samej grupy kapitalowej Wykonawca moze zloirye '.'irazzoiviadczgni€m dokunenty b4dz

informacje potwierdzaj4ce, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadz4 do 2atldcenia

konkurencji w post€powaniu

-

wzor stanowi Zal4cznik Nr 3 do siwz. Uwagar Nalezy przeslad

nawet w przJpadku zalqczenia do oferty. c)Wykaz podwykonawc6w wg Zal4cznika nr 7 Qe3li

dotyczy)

SEKCJAIV: PROCEDURA
lv.1t oPN

fV.l.l) Tryb udzieletrir zam6wienia:

Przetarg nieograniczony

Iv.l.2) Zamrwiaj4cy lqda wnicsienir wrdium:
Nie
Irformacja na temat wadium

IV.l3) Przewiduje

sig udzielenie zaliczek

trr poczet wykotranir zam6wierir:

Nie
Nalezy podai informacje na ternat udzielanra zalicz'ek:

IV.l.4) Wynaga

si9 zlozenio

ofert w postrci kttrlog6w olekaronicznych lub dollczenia do

ofcri krt{log6td Glektro cznych:
Nie
Dopuszcza siQ zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicanych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicaych:

Nie
Informacje dodatkowe:

lV.l.5.) Wymsga

sie

zloictri. oferty rYrriantowej:

Nie
Dopuszczz sig zlozenie oferty wariantowej

9 215
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Nie
Zlozenie oferty wada[towej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym do2€niem oferty
zasadniczej

:

Nie

IV.l.6) Prrewid!rylns liczbr wykorawc6w, kl6rry zoslrnq zaproszeni do udzielu w
postgpowrniu
(przetsrg ogruniczony, negociacje z ogloszeniem' didlog konkurckcyjny, partnerstrro
innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidy wana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wYkonawcow

Kryteria selekcji wYkonawc6w:

systemu zakup6w:
Iv.l.7) Informacje tla tcmrt umowy rsEowej lub dynamiczn€go
Umowa ralnowa bQdzie zaw&rta:

umowy ramowej:
Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w

tlmowy ramow€J:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w

lnformacje dodatkow€:

systemu zakupdw:
Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamiczlego

dodatlowe informacje dotyczqce
Adrcs strony intemetowej, na h6rej bld4 zamieszczon€
dynamicznego systemu z!kup6w:

Informacje dodatkowe:

w
zakup6w dopuszcza si9 zlottnie ofert
W ramach umo*y ramowej/dyna$lcanego syst€mu
formie katalog6w elektronicanych:

2018-1245,
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Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektonicanych infomacji potrzrebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamic4rego systemu zakupow:

IV.l.8) Aukcja elektroniczns
Przewidzistre je3t przcprowadzede

.ukcji elektroDicznej

(przetorg nieograniczony, przetqrg

ogfaniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezf podad adrcs strony intemetowej, na kt6rej aukcja hdzie prowadzona:

Ntlety wskrza6 eleDetrty, kt6rych w.rto6ci bed4 przedmioaem aukcji elektrooicztrej:
Ptzcwiduje sit ogrrtriczenie co do przedslawioDych wrrtosciL, nyrikaj{ce z oprsu

przedniotu z.m6wienio:

Nalezy podac, kf6re infomacje zostan4 udostQpnione $ykonarrcom w trakcie aukcji

elektonicaej orazjaki

bgdzie termin ich udost€pnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektonicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postQpowania w toku aukcji elektronicarej i jakie
b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licltowae (minimalne wysokoSci posr4pie6):
lnformacje dotycz4ce wykorrystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzari i specyfikacji
lechnicznych w zakr€sie pol4czei:
Wymagania dotycz4ce rejeshacji i ideotyfikacji wykonawc6w w aukcji elekhonicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicanei i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawct lit6rry nie zlozlyli nowych posr4piei, zostan4 zakwalif*owani
do nas4pnego
etapu:

Warunki

zr[*niicia

aukcji elektronicznel:

IV.2) KRYTERIA OCENY OTERT

IV.2.l) Kryaeria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

ia

)Z
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IV.2,3) Zastosowonie procedury, o kt6rej mowa w art. 24a{ ust 1 ustsw Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszetriem, dialog konkuretrcyjny, prrherstwo iDDowacyjne

ry3.1) lrforElcjc trr tcmrt tregocjacji

z ogloszeniem

Minimalne wynagania, kt6re musz4 spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wst9pnych
bez przeprowadzenia

ne

gocjacj

i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofertl

Nalei

poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbQ etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na tcmat dislogu kotrkurencyjoego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokodci nagrri'd dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje
nagrody:

WstQpny harmonogam post€powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby roa+ia7ai:

Nalezl podac informacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:
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IV.33) Informacje na teEaa prrtreBtws innowrcyjoego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, lt6rym musz4
odpowiadad rvsrystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu oganiczeniu liczby ofefl podlegajqcych negocjacjom poprzez
zastosowanie k4,'teri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adies strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elekboniczra:
Adrcs strony intemetowej, na kt6rej jest dosQpny opis przedmiotu zam6wienia w lic)'tacji
elektronicanej

:

wymagania dorycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w liq4acji eleltonicznej, w tym
wymagania techniczle urz4dzei informatycznych:
Spos6b posQpowania w roku licytacji elektroniczrej, w tym okeSlenie minimalnych wysokosci

postqpiehl

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicanej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikoqani do nastQpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w lic)'tacji elektronicaneJ:
Datar godzina:

Termin otwarcia liq4acji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia

liqtacji elektronicaej:

Istotne dla stron postanowieni4 kt6re zostanq wprowadzone do tesci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicaego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce ?abezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

l3z15
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Informacje doda&owe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sk isaottrc zmirny postanowiei zrwrrtej uEowy w stosunku do lreJci of€rty, oa
podstawie kt6rej dokotrrro rvyboru rrykonrwcyr Tak
Nalezy wskaza6 zrkes, charakter zrnian oraz warunki wprowadzenia zmian:
amawiaj4cy w szczeg6lnych pzypadkach zastrzega mozliwoSi wydlu2enia terminu wykonania
zam6wienia; w szczeg6lnosci: a) gdy wlst4pi4 niekorzfstne warunki atmosferyczne

uniemozliwiaj4ce prawidlowe wykonanie roMt (potwierdzonych przez inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy), b) gdy wyst4pi konieczno5C wykonania rob6t zamiennych lub
innych rob6t niez\dnych do \dykomnia przedmiotu Umowy ze e?€lgdu na zasady wiedzy

technicaej, oraz udzielenia zam6wierl dodatkowych, k6re wstrzymuj4 lub op6zniajq realizacjg
przedmiotu umowy, \rysqpi€nia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub r6wnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakesie niezbQdnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji, c) wyst4pi4 op6aienia w dokonaniu okeilonych czynnoSci lub ich
zaniechani€ przez wla-{ciwe organy administracji paistwowej, ktdre nie sq nastqpstwem

okolicznoSci, za kt6re wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC, d) gdy wyst4pi4 opdinienia w

wydawaniu decyzji, zezwolei, uzgodnie4 itp., do wydania kt6rych wlaiciwe organy s4
zobowi4zane na mocy przepis6w prawa, jezeli op62nienie przelooczy okes, przewidziany w
przepisach prawa, w kt6rym ww. decyzje powinny zostrd wydane oraz nie s4 nastgpstwem
okoliczno6ci, za kt6re \ ykonawca ponosi odpowiedzialno6i, e) jezeli wyst4pi brak mozliwo6ci

wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z

prqczyn riezzle2nych od wykonawcy, f)

qyst4pienia sily wyzszej uniemozliwiaj4cej wykonanie przedmiotu umouy zgodnie zjej
postanowieniami. g) przerw w dostawach energii i wody tnvaj4cych dlurEj niz dwa dni, h)

odkrycia w gruncie podczas prac archeologicznych przedmiot6w niemozliwych do
zidentyfikowania przed przysqpieniem do rob6t budowlanych takich jak m.in. glazy narzutowe,
niewybuchy, szkielety, pzedmioty \aymagajqc€ oclrony konserwatora zabytk6w.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

M.1)

Spos6b udostgpnionia

infomacji

o

chrrakterze poufoym Aezeli dotyczy):

Srodki stuiqce ochronie informacji o charekt€rze poufnym

14215
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IV.6.2) Termin skladada ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do tdzialu w portgpowaniu:

Dat

2018-12-20, Eodzina: 10:00,

Sh6cenie terminu skladania *niosk6w, ze wzglEdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przElaxg oglanicz,ony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
posQpowaniu

> Polski
IV.6.3) Tcrurin zfliqzania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV,6.4) Puewiduje sig uniewaznienie postfpowaDi{ o udzieleDie zam6wienio, w prrypadku

nieprzyznsri. Srodk6w pochodz4cych

z

budt€tu Unii EurcpcjskiGj or.z niepodlegrjqcych

zwrotowi 5rodk6w z pomosy udzielonej przsz pristwa czlonkowgkie Europeiskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu @FTA), kt6re mialy by6 przezD&czone tra sliDatrsowani€
calosci lub czQsci zsm6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje
sluZ4c€

siQ

uniewriDienie postQpowania o udzielenie zam6wieDir, jeieli Srodki

sfirarsowaniu zam6wieri na badarir n&ukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zanewiajlcy zamicrzrl przeznrczyd nr sfiraosowrnie crlo5ci lub czgici zam6wicnia' nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6)

I

orEacje dodaakow€:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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