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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Geżeli dotyczy) : 

http· //pływalnia zambrow blp-gov info pl 

Ogłoszenie nr 66039 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. 

Zambrów: Remont i modernizacja budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 6 B 

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 minima lny 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: Pływalnia Miejska w Zambrowie, krajowy numer Identyfikacyjny 20066499800000, ul. ul. Wyszyńskiego , 18300 Zambrów, woj. 

podlaskie, państwo Polska, tel. 86 276 10 69, e-mail biuro@basendeifin.com.pl, faks 86 276 10 70. 

Adres strony Internetowej (URL): http://plywalnia.zambrow.bip-gov.lnfo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

1.3) 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 
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postępowania, czy I w Jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, c-zy zamówienie będzie udzielane przez 

każdego z zamawiających Indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w Imieniu I na rzecz pozostałych zamawiających): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

nie 

http://plywalnia.zambrow.bip-gov.lnfo.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

tak 

http://plywalnia.zambrow.bip-gov.info.pl 

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

nie 

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

Elektronicznie 

nie 

adres 

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

nie 

Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

tak 

Inny sposób: 

W formie papierowej - poczta/kurier/złożone osobiście 

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 
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont I modernizacja budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 6 B 

Numer referencyjny: 271/1/ZP/2017 

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: 
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Przedmiotem zamówienia jest modernizacja I remont budynku pływalni w zakresie: 1.1. Technologia basenowa: Wymiana złóż filtracyjnych w dwóch obiegach 

wody, modernizacja wyposażenia trzech obiegów, wymiana aparatury dozującej I kontrolno-pomiarowej, montaż nowych szaf zasilająco-sterujących, 

opomlarowanle przemienników częstotliwości, zaworów automatycznych I lamp UV, przebudowa strefy hydromasażu . 1.2. Instalacje elektryczne I 

teletechniczne. Wymiana I modernizacja rozdzielnic, wymiana oświetlenia na energooszczędne, doprowadzenie nowych przyłączy do zasilania urządzeń, 

przebudowa sieci komputerowej I modernizacja sieci I urządzeń CCTV. 1.3. Remonty, przebudowy, doposażenie. Przebudowa I doposażenie obiektu w zakresie: 

wanny hydromasażu, słoneczna łąka, sauna fińska I sauna IR, łaźnia parowa, leżanki I lawa podgrzewana, urządzenie do schładzania i strefy wypoczynku, 

nowe wykończenie pomieszczeń w tej strefie. Wymiana szafek basenowych I stolarki drzwiowej, przebudowa w pomieszczeniach węzłów sanitarnych. Naprawa 

I odnowienie pomieszczeń. Wymian folii PCV w basenie sportowym 25 x 12,5 m i zbiornikach przelewowych, wykonanie nowych okładzin ceramicznych w 

basenie do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 6,5 m. Wymiana zjeżdżalni wodnej (60 m). Naprawy okładzin ceramicznych (plaża basenowa, szatnie, natryski). 

Wymiana stolarki drzwiowej, sufitów (natryski). Wymiana napędu drzwi przesuwnych, kurtyny z nagrzewnicą wodną, tablicy świetlnej, suszarek basenowych i 

wyposażenia szatni. 1.4. Instalacje sanitarne: Modernizacja i rozbudowa wentylacji mechanicznej : montaż centrali basenowej-23.000 m3/h oraz 

podbasenia-2.400 m3/h, wymiana automatyki sterującej pracą trzech central GOLO. Przegląd I naprawy węzła cieplnego z wymianą: wymiennika CW (279kW), 

zużytej armatury oraz automatyki sterującej, dostosowanie Instalacji wodno-kanalizacyjnej w przebudowanych pomieszczeniach. 

11.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV:45111220-6, 45262100-2, 45400000-1, 45300000-0 

11.6) 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) 

11,7) Czy przewiduje sii: 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 

11.8) Okres, w którym realizowane b<:dzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został 

ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

data rozpoczęcia: 05/06/2017 data zakończen ia : 09/10/2017 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

o 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odri:bnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 PLN. 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego I prawidłowo ukończone, trzy roboty 

budowlane polegające na budowle, przebudowie lub remoncie obiektu basenowego posiadającego powyżej 300 m2 lustra wody o wartości nie mniejszej niż 

1.500.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, 2) Oscby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownik budowy/kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia 

zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016r, poz.290 z późn. zm.) w specjalnościach robót występujących w zamówieniu, 

będące podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Imion J nazwisk osób wykonujących 
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czynności przy realizacji zamówienia wraz z lnfonmacją 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 nastllpujące 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 4 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 post11powaniu 

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) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji I Informacji o dzlalalnoścl gospodarczej,jeżeli odrllbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 mlesillcy przed 

upływem składania ofert,( w przypadku podmiotów wystllpujących wspólnie dokument ten składają wsi:yscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do 

rejestru) 2)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika UrzlldU Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że ui:yskał 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; 3) aktualne zaświadczenie właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne I społeczne, lub potwierdzenia że ui:yskał przewidziane prawem zwełnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tenminu 

składania ofert; Dokumenty podmiotów zagranicznych; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzlbll lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibll lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, 

opłat składek na ubezpieczenie społeczne I zdrowotne albo że ui:yskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.a powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 mleslllcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.b powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibll lUb 

miejsce zamieszkania, nie wydaje Sill dokumentów, o których mowa w ppkt.1,2 zastllpuje się dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa 

Sill także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

przed notariuszem. Przepis ust.4 stosuje sill odpowiednio. 

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) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postllpowanlu, a jeżeli okres 

okres prowadzenia działalności jest krótsi:y- w tym okresie , wraz z podaniem Ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ui:yskać tych dokumentów-Inne 

dokumenty ( wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ) 2)oświadczenle wykonawcy,że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia kierownik 

budowy/kierownicy robót posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane(t.j . Dz.U z 2016r.poz.290 z 
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pózn.zm.) w specjalnościach występujących w zamówieniu , będące podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

111.6) 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 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

l)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź Informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji z otwarcia ofert( w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie/listę podmiotów składa każdy wykonawca

uczestnik postępowania . 2) wypełniony I podpisany Formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SIWZ. 3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podplsującej/cych 

ofertę do podejmowania zobowiązań w Imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej 

załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 4) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę 

składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których 

upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy 

Itp. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji n iezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby Innych podmiotów - załącznik nr 7 do SIWZ. 6) dowód wniesienia wadium 

SEKCJAIV:PROCEDURA 
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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: 70.000,00 zł PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach : 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 16 8775 0009 0010 0101 3143 0004 z 

dopiskiem Remont i modernizacja budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 6B (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę 

wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym : 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art.6b ust.5pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, 

poz. 1158, z póż.zm.) 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie; 1) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na 

rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

wykonawcy lub wykonawcę. 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 w postaci oryginału dokumentu 

dołączonego do oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. jako konsorcjum), 

z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie innej niż pieniężna, powinno wynikać, że zleceniodawca działa w konsorcjum. 5. Wadium musi 

obejmować cały okres związania oferta, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci, zażąda 

ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art.46 ustawy Pzp. 

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 
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Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga sill złożenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza się złożen ie 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 postllpowaniu 

(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: 

C.Zy 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 blldą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje sill 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 magli 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 
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C:1>{ 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 

CENA 

GWARANOA 

Znaczenie 

60 

30 

TERMIN REAUZAOI 10 

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 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: 
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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.S) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje si<: 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: 

Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji, zakresu i wartości zamówienia oraz wynagrodzenia umow'nego: 1. Strony ustalają możliwość przedłużenia 

umownego terminu wykonania przedmiotu umowy: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczności wprowadzenia przez Projektanta 

korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, 3) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub robót 

zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji. Określenie 

warunków zmian: • w okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną 

jaka ją powodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. Okoliczności mogące spowodować 

zmianę terminu, muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy I potwierdzone przez Inspektora nadzoru. • w przypadku dokonywania zmian polegających 

na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Zmiana 

terminu umownego bez wniesienia zabezpieczenia jest nieważna. 2. Strony ustalają możliwość zmian zakresu i wartości zamówienia: 1) Powodem 

wprowadzenia zmian w zakresie i wartości zamówienia mogą być roboty zamienne lub zaniechane. 2) Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli : a) są 

korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. b) stały się konieczne na 

skutek ujawnienia przeszkód technicznych lub błędów w dokumentacji projektowej, c) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, d) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej, e) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3) Zaniechanie robót jest możliwe jeśli: a) są następstwem zleconych robót 

dodatkowych, b) nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części 

zamówienia. Określenie warunków zmian: • warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ppkt.1 jest złożenie wniosku przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian. • wprowadzenie robót zamiennych wymaga uzgodnienia z autorem projektu J może 

być powiązane ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie. • ograniczenie zakresu prac objętych umową, o których mowa w ppkt.3 
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powiązane Jest ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio I proporcjonalnie na podstawie kosztorysu ofertowego. 3. Strony ustalają możliwość zmiany 

wynagrodzenia umownego: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów I usług (VATI. 2) w przypadku konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt. 2 lub w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.3 I 6. Określenie warunków zmian: • w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. • w przypadku zmiany zakresu świadczeń wykonawcy, o którym mowa 

w art.144 ust.1 pkt.2,3 i 6 wysokość zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie odpowiednio i proporcjonalnie do zakresu zmiany 

świadczeń wykonawcy. 

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: 05/05/2017, 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 

> 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 l)Ochodzących 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.S) 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: 
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