
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Budowa

budynku biurowego Delegatury IPN w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej

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
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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: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu, krajowy numer identyfikacyjny 1636509000000, ul. Wołoska 7 , 02-675 

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 818 803, e-mail wzp@ipn.gov.pl, faks

225 818 814.

Adres strony internetowej (URL):

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: Inny (proszę określić):

Organ władzy publicznej

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
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.ipn.gov.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:

osobiście lub poczta lub kurier

Adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul.

Wołoska 7, 02-675 Warszawa

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: Budowa budynku biurowego Delegatury

IPN w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej

Numer referencyjny: BAG-25/18

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: Budowa budynku biurowego Delegatury IPN w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej wraz

z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczną,

instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem

retencyjnym, wodociągową, energii elektrycznej /glz/, instalacją oświetlenia zewnętrznego, budowa

chodników, murów oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17,

63/1, likwidacja istniejącego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa połączeń pieszych z istniejącym

chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obręb 0096 Gmina: Bydgoszcz, Powiat:
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Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112710-9

54111291-4

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: 2021-04-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności w zakresie sytuacji ekonomicznej i

finansowej – posiadają dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności: wykażą się odpowiednią

zdolnością techniczną, tj. zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej

dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynków biurowych o powierzchni

użytkowej min. 3 tys. m2 każdy, gdzie za budowę rozumie się wykonanie w całości nowego

budynku wraz z niezbędnymi instalacjami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności

posiadają zdolność zawodową tj. dysponują co najmniej: a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia

funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/ Koordynatora posiadającą, co najmniej 5-letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu lub na

stanowisku równorzędnym, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch kontraktów o wartości min.

15 mln zł brutto każdy, Uwaga: funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Koordynatora nie może pełnić

ta sama osoba, która zostanie wskazana, jako Kierownik budowy, bądź Kierownik robót, b) jedną

osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz

posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, w tym

przynajmniej przy realizacji dwóch budynków o konstrukcji żelbetowej i powierzchni użytkowej

min. 3 tys. m2 każdy, c) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży

sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do

właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, d) jedną osobą

przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 2-letnie

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności.

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
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

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:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 1) wykazu

co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynków biurowych o

powierzchni użytkowej min. 3 tys. m2 każdy, gdzie za budowę rozumie się wykonanie w całości

nowego budynku wraz z niezbędnymi instalacjami wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym

okresie, z podaniem ich powierzchni użytkowej, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz

których roboty zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie, zgodnie

zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej,

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których

roboty były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2) wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób,

które będą wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów

złotych).

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)
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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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy

złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

1. Zamawiający może udzielać Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2.

Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy zaliczek na zasadach określonych w

przepisach ustawy Pzp. 3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z

wnioskiem o zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 4. Zabezpieczenie zaliczki może być

wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w ustawie Pzp.,

przy zastosowaniu zasad określonych w SIWZ. 5. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca

może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w ustawie

Pzp pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne,

aż do pełnego zwrotu zaliczki. 7. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę

zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 10 dni roboczych

przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do

zrealizowania zabezpieczenia. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 15 dni roboczych po ostatecznym

rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy, lub realizuje w celu rozliczenia

zaliczki. 8. Zabezpieczenie zaliczki może być stopniowo zmniejszane o kwoty potrącane z

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu częściowych spłat zaliczki nie wcześniej jednak, niż z chwilą

wymagalności płatności wynagrodzenia, na poczet którego wypłacona została zaliczka. 9. Zaliczki
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będą spłacane przez procentowe potrącenia rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy na

zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w harmonogramie

udzielania zaliczek. 10. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem

wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w

szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych

zaliczek stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie

5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.

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:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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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

Doświadczenie osób 20,00

Samodzielność realizacji robót żelbetowych 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

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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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:
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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:

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia zawiera wzór umowy

(załącznik nr 7 do SIWZ)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny

ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem

umowy w jednej z następujących form: 1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego:

NBP O/O w Warszawie 26 1010 1010 0092 9213 9120 1000; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 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.

3. Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na

rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.

Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z

wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków

prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia,

zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do

zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści

gwarancji lub poręczenia. Wypłata z gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od

zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że

podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

majątkowych w imieniu Zamawiającego. 4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń

Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez

Wykonawcę, w tym również obowiązku Wykonawcy względem Podwykonawców oraz dalszych

Podwykonawców oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na
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przedmiot umowy. 5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70%

kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez

Zamawiającego za należycie wykonane oraz 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady.

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:

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w poniższym zakresie: 1. Zmiana

umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1)

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą

następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie

Terminu zakończenia robót; 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację

przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia

tych kolizji; 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
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przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 8) konieczność zawieszenia budowy wynikającej

z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania

inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez

Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego; 9) wykrycia w trakcie realizacji prac

archeologicznych obiektów historycznych, których badania spowodują wstrzymanie lub przesunięcie

terminu realizacji robót budowlanych o okres dłuższy niż 1 miesiąc. 2. Wykonawca jest uprawniony

do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1)

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 2) konieczności realizacji robót

wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo

od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud; 3) wystąpienia warunków

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 4) wystąpienia warunków Terenu

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektów budowlanych; 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 6)

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 7)

wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami; 8) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10% wartości

umowy z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę

żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany

wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w

umowie oraz w art. 142 ust. 5 Pzp.

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: 2018-07-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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