Numer sprawy G.271.6.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Strona internetowa www.ksiaz-wlkp.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ) Gmina Książ Wlkp. w imieniu której działa Burmistrz
Książa Wlkp. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.
Nazwa zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kołacinie”
Numer ogłoszenia w BZP: 349916-2016 ; data zamieszczenia: 23.11.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 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
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: Gmian Książ Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 53046500000, ul. ul. Stacha Wichury
, 63130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 822 001, e-mail , faks 612 822 724.
Adres strony internetowej (URL): www.ksiaz-wlkp.pl
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.ksiaz-wlkp.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.ksiaz-wlkp.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejkski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp. pok. nr 1 ( sekretariat)
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 wodociągowej z przyłączami w
Kołacinie
Numer referencyjny: G.271.6.2016
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
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: Przebudowa sieci wodociągowej z
przyłączami w Kołacinie jest realizowana w ramach inwestycji ujętej w budżecie gminy „Budowa wodociągu na
terenie gminy Książ Wlkp.” Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej z rur azbestowo cementowych na sieć z rur PEHD w miejscowości Kołacin gmina Książ Wlkp. oraz wymianę istniejących przyłączy
wraz z robotami odtworzeniowymi w nawierzchniach jezdni i chodników. Sieć wodociągową zaprojektowano w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej oraz dróg gminnych. Przyłącza wymienione będą na odcinku od sieci z
rur PE do wodomierza głównego. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują kolizje z istniejącymi
kablami telekomunikacyjnymi , istniejącymi kablami energetycznymi eNN oraz istniejącą siecią wodociągową
azbestowo-cementową. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ a) Sieć w wykopie
otwartym: Rury PE Ø 110×6,6 mm SDR17,PN10 L = 1045,0 mb b) Sieć wykonana metodą przecisku w rurze
stalowej osłonowej: Rury PE Ø 110×6,6 mm SDR17,PN10 L = 61,0 mb (5 odcinków) c) Sieć wykonana metodą

przewiertu sterowanego Rury dwuwarstwowe PE RC Ø 110×6,6 mm SDR17 L = 625,5 mb d) Hydranty p.poż. DN
80, nadziemne 10 szt. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE – szt. 62 Wykonawca dla niniejszego zamówienia
zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie
cenie ofertowej: a)zapewnienie funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b)zapewnienie obsługi geodezyjnej w tym opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, c)„WAŻNE” należy
przewidzieć roboty dodatkowe związane z możliwością wystąpienia nienaniesionej na mapy infrastruktury
podziemnej oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii wodociągowych na rurociągu azbestowocementowym podczas prowadzenia prac montażowych na nowej sieci wodociągowej ( bliskość prowadzenia prac
między nową a starą siecią). d)odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, e)zapewnienie dozoru, a także
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, f)prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
g)umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących
funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, h)uporządkowanie terenu budowy po
zakończeniu robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego
odbioru, Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt
budowlany, kosztorys ślepy, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja
projektowa, kosztorys ślepy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Opracowanie ewentualnych projektów wykonawczych należy do
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał
wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Uwaga !
Jeżeli w projekcie, kosztorysie robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania
materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta) to należy odczytywać
je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania
(w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych.
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 roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany
jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci
stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca.
2.Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1)zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się
o zamówienie udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane; 2)zgodnie z art. 36b ust.
1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wskazał w ofercie część zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, 3)Zamawiający na
podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę (na pełen etat) minimum 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tzn.
czynności związane z budową, remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych odtwarzaniem nawierzchni.
Zatrudnienie tych osób udokumentowane zostanie umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub
obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę
lub podwykonawcę robót do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.. Za
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym punkcie
SIWZ, Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto za przedmiot zamówienia określony w zawartej umowie o wykonanie robót.
II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45231300-8, 45231000-5
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
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:
data zakończenia: 12/04/2017

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 nie wyznacza szczegółowego warunku. Ocenę spełniania warunku udziału w
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 200.000 zł, słownie: dwieście tysięcy złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane z których każda polegała na budowie, przebudowie lub remoncie sieci
wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej wartości nie niższej niż 400 000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy
złotych) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, oraz miejsca wykonania a także podmiotów na rzecz których roboty
te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
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: nie
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2)aktualny odpis
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; 4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5)w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca musi
złożyć: a)listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; albo b)informację o tym, że wykonawca nie należy

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 8 do
SIWZ, 6)pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca,
którego nie dotyczy wspomniany załącznik powinien podpisać go i właściwie przekreślić lub wstawić adnotację „nie
dotyczy” lub zamieścić zapis „zapoznałem się” i podpisać. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w punkcie VI pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 SIWZ. 3.Dokumenty podmiotów zagranicznych 1)Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)W przypadku wątpliwości, co
do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie nie
mniejszej niż 200.000 zł, ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert; 3)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 2)pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza
oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3)kosztorys ofertowy opracowany min. metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający cały zakres robót wynikający
z zapisów SIWZ, załączonego do SIWZ projektu, kosztorysu ślepego, opisu technicznego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
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
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) PLN.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60
gwarancja 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i
określa następujące warunki takiej zmiany: 1)termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w
przypadku: a)opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego przekazania
określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych może nastąpić o
taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy, b)wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi,
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych
od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji
umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły
wyższej, c)wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania
robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym, d)wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania prac
archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w
dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia
przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec
wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót, 2)termin wykonania robót określony w umowie może
ulec skróceniu w przypadku: a)gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek
wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował; b)gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie
terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest
możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie
robót przed terminem; 3)postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca
przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec
zmianie w przypadku: a)zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,
b)rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
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: 09/12/2016, godzina: 10:45,
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: 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:
Książ Wlkp. dnia 23.11.2016 r.
Burmistrz
/- / Teofil Marciniak

