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Ostoszenie nr 644652-N-2018 z dnia 2018-l 1-16 r.

Nadgoplanski Park Tysiqclecia: Modernizacja i rozbudowa starego Palacyku w Kruszwicy na

siedzibg NPT

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Robotv budowlane

Zamieszczanie o gloszenia : Zamie szczwtie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wspt6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projektu: "Poprawa r62norodnoSci biologicznej poprzez zarybienie leziora Goplo oraz rozbudowa

obiektu o czgS6 ekspozycji przyrodniczo-historycznej " jest dofinansowany w ramach RPO WKP

2014 - 2020

O zam6wienie mogq ubiega6 sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednoste\ ktrire bgdq

realizowaly zamriwienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30yo, os6b zatrudnionych

przez zakJady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierryUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania
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Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowa dzarne wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jeheli tak, naleiry wymieni6 zarnawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktow wyazz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest prueprowadzane wsprilnie z zamawiaj4cymi z innych parflstw

czlonkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6ln ie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I' 1) NAZWA I ADRES: Nadgoplanski Park Tysi4clecia, krajowy numer identyfikacyjny

9016899100000, ul. ul. Wodna 9, 88150 Kruszwica, woj.kujawsko-pomorskie, paristwo

Polska, tel. 52 351 5415, e-mail nadgoplanskiparkl000@wp.pl, faks 52 351 54 15.

Adres strony internetowej (uRL): http:llnpt.bip.gmina.pl.; http://www.parki.kujawsko-

pomorskie.plinpt

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozu uzyska6 dostgp do narzgdzi i urzEdzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

l'2)RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz4dowej

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE zAMowIENTA (ieieti dotyczy)z

Podzial obowiTk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania z

zamawiajEcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, cry zatn6wienie bgdzie udzielane przez

kazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, cry zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
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rzecz pozo sta+y ch zamawiaj 4cych) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

http://npt.bip. gmina.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http ://npt.bip. gmina.pl.

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uryskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert rub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Nadgoplanski Park Tysi4clecia; 88-150 Kruszwica; ul. Wodna 9
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani^znarzgdziiurz1dzerfi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mohna uzyska6 pod

adresem: (URt)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. 1 ) Nazrva nadana zam6wien iu przez zamawiaj 4cego : Mod emizacja i rozbudowa stare go

Palacyku w Kruszwicy na siedzibg NPT

Numer referencyjny:

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

cz95ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krtf,tki opis przedmiotu zam6wienim (wielkoit, zalces, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub
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rob6t budowlanych lub olcre1lenie zapotrzebowania i wymagari ) tw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia s4: I. Roboty budowlano - modernizacyjne polegaj4ce na

modernizacji i rozbudowie starego Palacyku w tym: modernizacj4 i termomodernizacjg

istniej4cego obiektu i dobudowg czgsci, w kt6rej znajdzie sig ekspozycja przyrodniczo -

historyczna, sala edukacyjna, toalety, taras widokowy, pomieszczeniagaraZowo-gospodarcze,

instalacja alarmowa, miejsca postojowe, wiata, ogrodzenie, (i inna niezbgdna infrastruktura

zawarta w projekcie budowlanym). oraz II. Remont 2 pomieszczenw istniej4cym obiekcie

przeznaczonych dla administracji parku - Pok6j Dyrektora 15,84 m2 i pomieszczenie Ksiggowo -
Administracyjne 10,9 m2 (prace obejmuj4 roboty rozbi6rkowe, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiang podlug, izolacjg zew., tynki wew., wygladzenie i malowanie Scian, itp.) . Tg

czeS(, wydzielono ze wzglgduna fakt ze w projekcie unijnym stanowi ona koszty

niekwalifikowane.

II.5) Gftiwny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II'6) Calkowita wartofd zam6wi enia (ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici
zamdwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita
malcsymalna wartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

lI'7) Czy przewiduje si9 udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustarvy pzp: Nie

okreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawypzp:
II'8) okres, w ktrfrym realizowane bgdzie zamriwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
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miesi4cach lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakofirczenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKI UDZtAt U W POST4POWANTU

n.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile rvynika to z odrgbnych przepis6w

Okreslenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie wyzrraczaszczeg6lowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.f .2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek je2eliwykuhe, ze posiada odpowiednie

ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej (oplacona polisa) w zakresie prowadzonej

dzialalnoSci w wysokoSci min. 500 000,00 zl

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunk6w: a/ Wykonawca spelni warunek j e2eli wyku2e, 2e zrealizowal bqdL

realizuje w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczEcia postgpowania, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie o wartoSci I

000 000,00 zlbl Zarnawiaj4cy uzna warunek za spelniony, jeZeli Wykonawcawykahe 2e

dysponuje lub bgdzie dysponowal osobami, kt6re bgd4 uczestniczyd w wykonywaniu

zam6wienia, posiadaj4cymi doSwiadczenie, wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe, tj.

uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicmych w budownictwie w

zakresie kierowania robotami budowlanymi branzy: a) og6lnobudowlanej (uprawnieniabranfi

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri) b) elektrycmej (uprawnienia w zakresie sieci,

instalacji i urz4dzefelektrycznych i elektroenergetycznych) c) sanitarnej (uprawnienia w

zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i

kanalizacyjnych) Uprawnienia budowlane musz4 by6 dokumentami w jqzyku polskim.

ZamawiajEcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
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do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci prz! realizacji

zam6wieniawraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Tak

Informacje dodatkowe: Osoby wymienione powyZej musz4 poslugiwa6 sig jgzykiem polskim

branzowym. W przeciwnym wypadku Wykonawc a zobowiqzany j est zapewni(, wystarczaj4c4

liczbg kompetentnych tlumaczy, wykazuj4cych znajomoSd jgzyka technicmego w zakresie

terminologii budowlanej, we wszystkich specjalno5ciach wystgpuj4cych prry realizacji

zam6wienia. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci,

moZe polegai na zdolnoSciach zawodowych innych podmiot6w, niezaleimie od charakteru

prawrego lqczqcych go z nimi stosunkach prawnych.

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I ustawy pzp

lII.2.2) Zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zanawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCHPRZEZWYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCL O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I pKT 3

USTAWY PZPr

m.t WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.s.l) w ZAKRESTE SPELNTANTA WARUNK6W UDZTALU W POST4POWANIU:

W celu potwierdzenia spelnianiaprzez Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu

dotyczqcych sytuacj i ekonomicznej i fi nans ow ej Zamawiajqcy bgdzie 24dal: Dokument6w

potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej (oplacona

polisa) w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi1zanej zprzedmiotem zam6wienia na sumg

gwarancyjn4 okre6lon4 przezZamawiajqcego W celu potwierdzenia spelniania ptzez

Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych zdolnoSci technicznej lub

zawodowej Zamawiajqcy bgdzie Zqdal: a) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie

wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w

o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest

kr6tszy - w tym okresie, wrazzpodaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i

podmiot6w, narzeczkt6rych roboty te zostaly wykonane, zzalqczeniem dowod6w

okreSlaj4cy ch czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnoSci

informacji o tym cry roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukoticzone,Prry czymdowodami, o kt6rych mowa' s4 referencje b4dz inne

dokumenty wystawioneprzezpodmiot, narzeczkt6rego roboty budowlane byty wykonywane,

a je1eli zvzasadnionej przyczany o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyska6 tych dokument6w - inne dokumenty - zgodnie zZal4cznikiem Nr 8 do siwz' b)

wykaz os6b, skierowanych przezwykonawca do realizacji zam6wienia publicznego' w

szczeg6lno5ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymiv'razz informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, doSwiadczenia i wyksztalcenia

niezbgdnych do wykonania zam6wienia public znego, a takhe zakresu wykonywany ch przez

nie czynno Sci orazinformacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z

Zalqcznikiem Nr 5 do siwz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

rII.6) wyKAZ oSwIADCZEN LUB DOKUMENTOw SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA oKoLIczNoScI, o KTORycH MowA w ART.25 usr. I pKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NrE wyMIENIoNE w pkt lrr.3) - rlr.6)
a) Wypelniony i podpisany formularz oferty-wgZal1cz-nika Nr 4 do siwz; b) Wykonawca

sklada w terminie 3 dni od dnia zamie szczeniana stronie internetowej informacji, o kt6rej

mowa w art' 86 ust. 3 Ustawy Prawo ZamlwiehPublicznych oSwiadczenie o przynaleznoSci

albo braku prrynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej. W przypadku przynaleznoSci do tej

samej grupy kapitalowej Wykonawcamo2e zloLryl, wraz zoSwiadczeniem dokum enty bqd7

informacje potwierdzaj Ece,2e powi4zania z innym Wykonawc4 nie prowadz4 do zaklocenia

konkurencji w postgpowaniu -wz6r stanowi Zal1cznikNr 3 do siwz. Uwaga: Nalezy przesla6

nawet w przypadkuzal4czenia do oferty. c)Wykaz podwykonawc6w wg Zal4cznikanr 7 (eSli

dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.r) oPrs

ry. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zam6wienia : P rzetar g nieo graniczony

IV. 1.2) Zamawiajqcy t qda wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Z\oaenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym Aoheniem oferty

zasadfuiczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymaln a liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w :

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczorte dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakuP6w:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w doptszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest ptzeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalery wskazad elementy, kt6rych wartoSci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Pnewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektroniczrej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty cz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicmej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bEdq mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,rorwi4zan i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.f) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7nqLtliavLt'tttE

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedurT, o ktt6rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

b ez pr zepr ow adzenia ne go cj acj i

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

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,ktSrzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cv przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqgan:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat paftnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

Wymaganiadotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania techniczne wz4dzeh informatyc zny ch:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rry nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:
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Wymagani a doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano rvyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmianoriv warunki wprowadzenia zmian:

Zarnawiajqcy w szczeg6lnych przypadkachzastrzegamozliwoS6 wydluZenia terminu wykonania

zam6wienia;w szczeg6lnoSci: a) gdy wyst4pi4 niekorzystne warunki atmosferycme

uniemo2liwiaj4ce prawidlowe wykonanie rob6t (potwierdzonych przezinspektora nadzoru

wpisem do Dziennika Budowy), b) gdy lvystqpi koniecznoSd wykonania rob6t zamiennych lub

innych rob6t niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu nazasady wiedzy

technicznej, oraz udzielenia zam6wieri dodatkowych, kt6re wstrzymuj4lub op6zniaj 4realizacjg

przedmiotu umowy, wyst4pienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub r6wnolegle

prowadzonymiprzez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub

usunigcia tych kolizji, c) wyst4pi4 op6Znienia w dokonaniu okreSlonych czynnoSci lub ich

zaniechanie przez wlaSciwe organy administracji paristwowej, kt6re nie s4 nastgpstwem

okolicmoSci, zakt6re wykonawca ponosi odpowiedzialno56, d) gdy lvyst4pi4 op6Znienia w

wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnieri, itp., do wydania kt6rych wlaSciwe organy sQ

zobowi4zane na mocy przepis6w prawa, jezeli op62nienie przekroczy okres, przewidziany w

przepisach prawa, w kt6rym ww. decyzje powinny zosta(, wydane oraznie sE nastgpstwem

okolicznoSci, zakl6re wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd, e) jezeli lvyst4pi brak moZliwo5ci

wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczaniado ich wykonywaniaprzezuprawniony organ lub

nakazaria ich wstrzymaniaprzezuprawniony organ, zprryczynniezaleimych od wykonawcy, f)

wyst4pienia sily wyzszej uniemo2liwiaj4cej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. g) przerw w dostawach energii i wody trwaj4cych dluzej niZ dwa dni, h)

odkrycia w gruncie podczas prac archeologicznych przedmiot6w niemozliwych do

zidentyfikowania przedprzyst4pieniem do rob6t budowlanych takich jak m.in. glary narzutowe,

niewybuchy, szkielety, przedmioty wymagaj4ce ochrony konserwatorazabytk6w.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spost6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (iezeli dotyczy):
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Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskrfw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2018-12-03, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi1za,nia ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodkriw pochodz4cych z bud2etu unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi 6rodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6, przeznaczone na sfinansowanie

calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV'6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie calojci lub cz96ci zam6wienia, nie

zosta$ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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