Ogłoszenie nr 643659-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.
Gmina Słubice: Przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą
przy ulicy Sportowej w Słubicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Słubice i Frankfurt nad Odrą – przyszłość na wspólnych fundamentach historii: Budowa
Wieży Kleista z przyległą infrastrukturą oraz iluminacja Mostu Miejskiego na szlaku do
Domu Bolfrasa jako oferty transgranicznego dziedzictwa kulturowego (etap II)”. Inwestycja
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 -2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów
wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słubice, krajowy numer identyfikacyjny 21096679200000,
ul. ul. Akademicka 1 , 69100 Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 372 000, email przetargi@slubice.pl, faks 957 582 880.
Adres strony internetowej (URL): www.slubice.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)
Tak
www.slubice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.slubice.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:
W formie pisemnej
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Adres:
Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, sekretariat burmistrza, pok. nr 118
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: Przetarg nieograniczony na
budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą przy ulicy Sportowej w Słubicach.
Numer referencyjny: ZP.271.25.2018.PG
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 wieży widokowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek budowlanych 56/14, 56/15, 56/16 w
Słubicach, przy ul. Sportowej, obręb 3 Słubice. Wieża wolnostojąca, żelbetowa, na planie
koła o średnicy 11,36m, posadowiona na żelbetowej płycie fundamentowej, o wysokości 30
m p.p.t. Główną konstrukcję wieży stanowi osiem żelbetowych słupów skręconych na całej
długości o kąt 90˚, obłożonych płytką klinkierową. Komunikacja na wieży odbywać się
będzie dwoma, niezależnymi, wachlarzowymi biegami schodowymi prowadzącymi
przeciwbieżnie do skrętu słupów. Na wysokości 25,25m n.p.t. znajdować się będzie okrągła
platforma widokowa z centralnie umieszczonym przeszkleniem o średnicy 3 m. Całość
przykryta dachem płaskim z attyką i spadkami na zewnątrz oraz przeszkleniem o średnicy 3
m. Całość konstrukcji zaprojektowano jako żelbetową monolityczną. Zadanie obejmuje
wykonanie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, przeciwprzepięciowej i
przeciwporażeniowej. W celu zapewnienia dojazdu na plac budowy należy wybudować drogę
techniczną z płyt betonowych o długości ok 700 m, wjazd od strony Szosy Rzepińskiej. Koszt
wykonania drogi technicznej do placu budowy przewidzieć na podstawie własnej kalkulacji i
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ewentualnej wizji w terenie. Zagospodarowanie terenu obejmuje: budowę parkingu, budowę
ciągu pieszo- jezdnego, dostawę i montaż placu zabaw, siłowni zewnętrznej, przyrządów
gimnastycznych, stołu do tenisa, wiat piknikowych, ławek, koszy, stojaków na rowery,
utwardzenie terenu rekreacyjnego z nawierzchni żwirowej i nawierzchni bezpiecznej, budowę
ścieżki rowerowej. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej
budowlanej - wykonawczej oraz w opracowaniach branżowych projektu stanowiących
załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na
przedmiot zamówienia. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert. Podane przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy
czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod
warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz
gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku
opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu
zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które
zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, przedmiarach ale jest oznaczony innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub
lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/produktom wskazanym przez zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe obliczenia statystyczne opracowane przez
projektanta konstrukcji (obliczenia można otworzyć za pomocą programu AxisVM, który jest
do pobrania ze strony www.gammacad.pl):
https://drive.google.com/drive/folders/1ncxEEdVTwUzNtZBLmnzUs1Pulgxet-gQ.
II.5) Główny kod CPV: 45223500-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262300-4
45233162-2
45233161-5
45223300-9
45400000-1
45111200-0
45233340-4
37535200-2
45262310-7
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
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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: 11 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości min. 400 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 1. Wykonawca w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością 1
robotę budowlaną, której zakres zamówienia obejmował budowę budynku lub budowli o
konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej o wartości robót żelbetowych
minimum 1 000 000 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww.
warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności -konstrukcyjno-budowlanej, -instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
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:
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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:
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 Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia: 1.1.wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 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 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 1.2 wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami 2. Na potwierdzenie spełniania warunku w
zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
złożenia: 2.1.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert.
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)
SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Okres udzielonej gwarancji
30,00
Termin wykonania zamówienia 10,00
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:
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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
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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:
Zmiana Umowy 1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego,
w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących
przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy
publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i
finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego
zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez
wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły
wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po
zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w
szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do
udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia warunków atmosferycznych i
klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż
można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności
surowców bądź materiałów, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień
dodatkowych i uzupełniających na realizację Przedmiotu Umowy; 3) zmiana zakresu i
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a)
wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany
ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego
Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami
techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania nowych technologii, jeżeli zmiana jest
korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających
użyteczność Przedmiotu Umowy, 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit b-h termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do
usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w
zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, a w szczególności: a) zmian redakcyjnych Umowy, b) zmian będących
następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków
dotyczących którejkolwiek ze Stron, c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
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publicznych. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności
art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
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: 2018-11-15, godzina: 13:00,
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
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
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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