
Gmina Kolonowskie: Budowa remizy OSP w Fosowskiem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 515150-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolonowskie, krajowy numer identyfikacyjny 52799000000000, ul.

ul. ks. Czerwionki 39 , 47-110 Kolonowskie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 611 140, e-mail

umig@kolonowskie.pl, faks 077 4611140, 4611200.

Adres strony internetowej (URL): www.kolonowskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

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

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak
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www.bip.kolonowskie.pl/1820/6917/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy OSP w Fosowskiem

Numer referencyjny: PI.271.1.2020
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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 budowa remizy OSP w Fosowskiem Projektowana remiza

będzie jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, murowana, składająca się z dwóch części – wyższej

mieszczącej garaż na samochód i sprzęt gaśniczy oraz niższej mieszczącej zaplecze biurowe, sanitarne

i magazyn podręczny. Nad częścią niższą planuje się wykonanie stropu betonowego nad nim stryszek

dostępny z garażu z drabiny przystawnej. Dach stromy, dwuspadowy kryty dachówką w kolorze

czerwonym. Elewacja wykończona tynkiem mineralnym w kolorze jasnym, ecru. Planowany jest

następujący zakres robót budowlanych: - demontaż istniejącej latarni wraz z zasilaniem, - rozbiórka

istniejącego garażu, - wykopy pod ławy i stopy fundamentowe – uwaga- w obrębie sieci energetyczne

przebiegającej przez działkę roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym, - ułożenie warstwy

chudego betonu, - deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów, - ułożenie izolacji poziomej i

pionowej fundamentów, - murowanie ścian części podziemnej, - ułożenie izolacji cieplnej i

przeciwwilgociowej ścian części podziemnej, - zasypanie wykopów, - zagęszczenie podłoża pod

posadzką parteru, - ułożenie warstwy chudego betonu pod posadzką, - ułożenie izolacji

przeciwwilgociowej, poziomej ścian, - murowanie ścian przyziemia wraz z montażem nadproży, -
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deskowanie, zbrojenie i betonowanie stropu monolitycznego nad zapleczem biurowym, sanitarnym i

magazynowym, - murowanie ścian szczytowych, - murowanie kominów, - deskowanie, zbrojenie i

betonowanie wieńca w poziomie kotwienia dachu, - montaż więźby dachowej, - deskowanie połaci

dachu, - montaż pokrycia i obróbek blacharskich, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, -

docieplenie dachu, - murowanie ścianek działowych, - montaż instalacji wewnętrznych –

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, - roboty tynkarskie i posadzkowe, - montaż

stolarki okiennej, bramy oraz stolarki drzwiowej, - roboty okładzinowe ścian i posadzki, - roboty

malarskie, - montaż opraw oświetlenia, gniazd i wyłączników, - roboty związane z

zagospodarowaniem terenu wokół budynku, - roboty porządkowe - przyłącze wodociągowe, -

przyłącze kanalizacyjne, - przyłącze energetyczne. Parametry techniczne budynku. - powierzchnia

zabudowy 105,65 m2 - powierzchnia użytkowa 83,76 m2 - kubatura 554,12 m3 Szczegółowy zakres

zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45262300-4

45262500-6

45422000-1

45410000-4

45440000-3

45321000-3

45260000-7

45430000-0

45421100-5

45332200-5

45330000-9

45310000-3

45233200-1
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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: 120

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

120

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 odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu w
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powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiada doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych

polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z wykończeniem wnętrz lub

remoncie pomieszczenia/pomieszczeń na kwotę min. 300 000,00 zł., W celu potwierdzenia

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę: - wykazu 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. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do

SIWZ. b) dysponuje lub będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia osobą lub osobami

skierowanymi do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim

poziomie jakości, to jest min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla

każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią

kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i

doświadczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia przez

Wykonawcę: - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
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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. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

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:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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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:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów dotyczących: 1. 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 – potwierdzający spełnianie warunku

opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V.I. pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ, 2. 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 -

Rozdz. V.I. pkt 2 ppkt 3) lit. b) 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)

Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust.

1 ustawy Pzp. – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Kosztorys ofertowy, 4) Stosowne pełnomocnictwo

(oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokument, z którego
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będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty – (jeśli dotyczy), 5) Zobowiązanie innego

podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia –

załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy), 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

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

sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeśli dotyczy), 7) Dowód wniesienia wadium (nie

dotyczy formy pieniężnej tj.: przelewu).

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy,

00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki

przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty

kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie

wystarczającym. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu –

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kolonowskie nr 31 8909 1016 2001 0005

9864 0004 Na poleceniu przelewu należy zamieścić nazwę lub numer postępowania, b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)

gwarancjach ubezpieczeniowych e) 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. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodna z okresem

związania ofertą. 3. Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt. b, c, d, e winno być

dołączone do oferty jako odrębny dokument niezłączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego

dokumentu załączyć do oferty. Kopia wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być

również załączona do oferty. 4. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający
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wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp powinny

również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W

przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.

Poręczenie lub gwarancja musi być wystawione na Zamawiającego tj. Gmina Kolonowskie, ul. Ks.

Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie. 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach

określonych w art. 46 ustawy Pzp.

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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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
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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

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe
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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:
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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:

1. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania. 2. Strony

dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego – w takim przypadku

zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia na zasadach

określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji, b) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w

§ 15 – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana

wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji, odpowiednio o

okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, c) wystąpienia

szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających wykonanie przedmiotu

umowy w ustalonym terminie, rozumianych jako ciągłe: opady deszczu, śniegu lub ujemne

temperatury, występujące dłużej niż 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiające prowadzenie robót

budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub dokonywanie odbiorów – w takim przypadku zmianie

ulec może termin realizacji umowy lub zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie

Strony. Wykonawca wówczas może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas
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opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu

umowy. O wystąpieniu powyższych okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów,

Wykonawca winien natychmiast dokonać stosownych zapisów w dzienniku budowy. Wystąpienie

powyższych okoliczności powinno zostać potwierdzone przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela

Zamawiającego. d) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (bądź w innych

dokumentach budowy), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań w tej dokumentacji bądź

innych dokumentach budowy groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

– w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana

wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji, e) zaistnienia

okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez

Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez

Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu, – w takim przypadku zmianie ulec może

zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania

okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji

przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia; f) powstania przyczyn zewnętrznych, które

w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi

ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w takim przypadku zmianie ulec może

zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie

Strony bądź termin jej realizacji, g) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego jak i

Wykonawcy, w szczególności spowodowanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi,

warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego oraz

Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujące

niemożliwością prowadzenia prac – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy

przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem

ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty) oraz warunki płatności, h) zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu

przedmiotu umowy, i) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

okoliczności prawnej (zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na

realizacje przedmiotu umowy), ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ –

w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
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powodu kosztom. Zmianie może ulec także termin realizacji umowy, j) zmiany stawki podatku od

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.

3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania

przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian.

Każda ze Stron, może zwrócić się do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej

zmiany wynagrodzenia; k) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub zmiany zakresu prac

powierzonego Podwykonawcy – w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia, 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminów

realizacji poszczególnych etapów robót w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to

prawidłowej realizacji zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego bądź

warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania

nadzorowanych robót budowlanych, 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

a) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy

(np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób wskazanych do kontaktów

między Stronami umowy, b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści

umowy. 5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2-6 ustawy Pzp. 6. W sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, o których wyżej mowa, każda

ze Stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana,

wraz uzasadnieniem tej zmiany. 7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonywane

pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu

podpisanego przez obie Strony. 8. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian

postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie

kosztów bądź obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2. 9. W sprawach

nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy

Pzp nie stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe

przepisy. 10. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy spór będzie rozstrzygał Sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2020-03-10, godzina: 10:00,

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

> Polski

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

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

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

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem,

ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-mail: umig@kolonowskie.pl, 2) Burmistrz

Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail:

iod@kolonowskie.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (zastosowanie mają przepisy Pzp, rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b (w związku z

koniecznością wykonania umowy), 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwana dalej Pzp, dane
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osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu

administratora danych osobowych, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia, 5) Pani/Pana

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, dane osobowe zawarte w dokumentacji

księgowej i podatkowej będą przechowywane przez okresy wymagane w przepisach szczególnych,

ponadto okresy przechowywania danych osobowych wynikają z JRWA oraz przepisów prawa

powszechnie obowiązującego, 6) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do

danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania

Pani/Pana danych osobowych: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego, 7) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

1 lit. c RODO. 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, 9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 10) Wykonawca, wypełnia obowiązki

informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie w treści Formularza ofertowego

(Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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