Ogłoszenie nr 501975-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.
Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu – RPSW.04.03.00-260052/16 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody”
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
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 Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000,
ul. ul. St. Staszica 3 , 27230 Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205,
e-mail inwestycyjny.brody@vp.pl, faks 412 711 231.
Adres strony internetowej (URL): www.brody.info.pl
Adres profilu nabywcy:
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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)
Tak
www.bip.brody.info.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.brody.info.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z
dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Brodach u. Stanisława Staszica 3; 27 - 230 Brody
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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Krynki, gmina Brody
Numer referencyjny: I.271.KO.19
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: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Krynkach, gm. Brody, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie. Oczyszczalnia
przeznaczona będzie dla ścieków pochodzących z sołectw: Krynki, Brody, Młynek, Lubienia,
Budy Brodzkie, Staw Kunowski i Rudnik. Będą to ścieki z mieszkalnictwa jednorodzinnego,
wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz małych zakładów rzemieślniczych i
usługowych. Zakładana przepustowość oczyszczalni wyniesie: • RLM = 5 900 • Qdśr = 900
m3/d • Qdmax = 1170 m3/d • Qhmax = 90 m3/h Ładunki zanieczyszczeń • Ł BZT5 324,5
kg/d • Ł ChZT 649,0 kg/d • Ł Zawiesina og. 324,5 kg/d Stężenia zanieczyszczeń • S BZT5
360,0 g/m3 • S ChZT 720,0 g/m3 • S Zawiesina og. 360,0 g/m3 Po zakończeniu rozbudowy
oczyszczalni ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika rurociągiem
grawitacyjnym, którego wylot, w postaci betonowego przyczółku zabezpieczonego kratą,
znajduję się w skarpie koryta rzeki Kamiennej – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
Technologia oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej
kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do
mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał
pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku.
II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45220000-5
45231300-8
45111291-4
45233250-6
45232410-9
45111200-0
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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: 2020-06-10
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: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą
niż: 3.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: Wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: min. jedną robotę
budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową jednej oczyszczalni ścieków dla
minimum 1000 RLM. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum
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2. 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 4.3
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na
potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
nw. osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instal acyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik
robót/budowy,
na
min.
jednej
(od
rozpoczęcia
do
zakończenia)
budowie/przebudowie/rozbudowie jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 1000 RLM,
oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi; • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. • Kierownikiem robót
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
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Odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp Dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Pzp; Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku
podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.
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:
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane na
wezwanie Zamawiającego: Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz
z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót ; Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem Potwierdzenie, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw
do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów
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
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót w pkt. V ppkt. 4.2 a (załącznik nr 8 do
SIWZ); Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. V ppkt. 4.4.a; Dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp; (pkt V ppkt 4.5.a,
ppkt 4.5.b, ppkt 4.5.c, ppkt 4.5.d) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów
składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.
(dokumenty te zostały określone w uwagach do pkt. V ppk.4.4 );
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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. Wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w
następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 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. z
2018 r. poz. 10 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do
oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Śląski oddział Starachowice nr
28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy: I.271.KO.II.18”.
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5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2 Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 9.3 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; 9.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanie się niemożliwe 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
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60,00
GWARANCJA
20,00
DOŚWIADCZENIE 20,00
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
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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:
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:
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:
Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach|: 1.1 Dopuszcza się stosowanie
robót zamiennych w następujących okolicznościach: a. na wniosek Wykonawcy, za zgodą
Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii
wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z
projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii
inspektora nadzoru. b. w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi
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potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza
protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. c. konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. d. konieczność
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu
do użytkowania. e. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących
uniknięcie kolizji. f. W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów,
roboty te będą traktowane, jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie
robót dodatkowych. g. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. 1) - 5)
następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego, Jeżeli
wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny
jednostkowej tych robót skalkulowaną w oparciu o średnie ceny funkcjonujące na lokalnym
rynku, Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych cen w oparciu o
średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2017. h. Zmiany
wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub
wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w
art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp 1.2 Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia
w przypadku: a. Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w
dokumentacji projektowej. b. Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem
robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane. c. Jeżeli wartość robót
zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. d. Zmniejszenia wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt. a - c następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 1.3 Zmiana terminu, która
uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w
następujących okolicznościach: a. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w
szczególności: • działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; • warunki atmosferyczne
odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
(będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz); b. Konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c. Przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego; d. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e. Wykopalisk archeologicznych lub
niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót; f. Zmiany będące następstwem
działania organów administracji, w szczególności: • przekroczenia zakreślonych przez prawo
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. • odmowy wydania
przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej. g. Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz
terminu końcowego. 1.4 Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że: a. spowodują obniżenie
kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy; b. wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny
lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); c.
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Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w
ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia
oferowanego; d. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od
przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż
niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 1.5 Dokonanie zamiany kierownika
budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach nie niższych niż wskazane w ofercie oraz zmianę
osób zatrudnionych na umowę o pracę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-01-29, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Język 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat
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