Ogłoszenie nr 558416-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.
Sport Pleszew Sp. z o.o.: Budowa skateparku wraz z infrastrukturą w
miejscowości Pleszew na terenie działek 2488 i 2491
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
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: Sport Pleszew Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 30116544900000, ul. ul. Sportowa 4 , 63-300 Pleszew,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 742 12 93, e-mail sport@pleszew.pl,
faks 62 742 12 93.
Adres strony internetowej (URL): www.basen-pleszew.pl/bip
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: Podmiot prawa publicznego
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
Nie
www.basen-pleszew.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie
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:
Tak

Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie papierowej
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 skateparku
wraz z infrastrukturą w miejscowiści Pleszew na terenie dzialek 2488 i 2491
Numer referencyjny: PZ/EM/2020/017
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: Przewiduje się następujący
zakres prac związany z budową skateparku: • Splantowanie i oczyszczenie
istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych
nawierzchni. • Wytyczenie projektowanego skateparku • Roboty ziemne –
wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie • Wykonanie warstw
podbudowy • Wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich
wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach
i rowerach • Ułożenie linii kablowej zasilającej oświetlenie skateparku • Montaż
latarni z naświetlaczami celem oświetlenia skateparku • Montaż tablicy z
regulaminem obiektu • Montaż ławek oraz koszy na śmieci • Humusowanie i
obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym
zakresie • Uporządkowanie terenu. Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w
formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami
przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i
rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały
dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty
żelbetowej zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni.
Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki ułatwiające płynną jazdę na

deskorolkach i rolkach oraz umożliwiające odprowadzenie wód opadowych na
teren nieutwardzony w granicach własnej działki. W projekcie przewidziano także
montaż tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu oraz wyposażenie w ławki i
kosze na śmieci. Ponadto przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących
trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i
przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. Obszar ten
będzie jednocześnie pełnić funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników
obiektu. Rozwiązania materiałowe a. Podbudowa – wg proj. konstrukcyjnego b.
Płyta główna – wg proj. konstrukcyjnego Nawierzchnia betonowa – wykonana jako
posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu C20/25,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką ∅ 8 mm
(AIIIN) o oczkach 15x15cm, oraz dodatkowym dozbrojeniem włóknami
polipropylenowymi w ilości 0,6 kg na 1 m3, zacierana na gładko maszynowo i
zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu. Krawędź płyty należy
ukształtować stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty. W
płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,
max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe,
po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury
dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. Płyta musi posiadać
spadek 1-1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być
jednostronne. Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i
gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy
44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ
powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i
kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód. c. Przeszkody
żelbetowe – wg proj. konstrukcji Przeszkody projektuje się w formie elementów
żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką ø 8 mm (AIIIN) o oczkach
15x15cm, beton recepturowy C30/37. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie

chronić ich krawędzie (załącznik nr 1do koncepcji). Wszystkie elementy łukowe
muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany
metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku
betonu, musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i
legitymująca się odpowiednim uprawnieniami. Wszystkie wzorniki, szalunki do
elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla
uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów.
Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane.
Poprawia to trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom
bezpieczeństwa jego użytkowników (załącznik nr 3 do koncepcji). W przeszkodzie
nr 1 bowl – pool projektuje się coping betonowy z betonu klasy C50/60. d. Stal –
wg proj. konstrukcyjnego • Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia
muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. • Rura do ślizgania musi być
wykonana z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (załącznik nr 4 do koncepcji). • Wszystkie profile i kątowniki muszą
mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). • Wszystkie elementy
takie jak profile ochronne, rury czy poręcze do ślizgania się muszą być wtopione i
zakotwione w elemencie na którym są osadzone. • Profile ochronne na
przeszkodach do muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach
30x30x3mm) • Profile na elementach takich jak murek czy ławka betonowa muszą
być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu. • Poręcze i ławki stalowe
należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej
płyty. element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i
trwały. niedopuszczalnym jest, aby poręcze i ławki były przykręcane do płyty,
stopy mogą stwarzać niepotrzebne zagrożenie dla użytkowników przez wystające z
powierzchni płyty elementy montażowe (załącznik nr 5 do koncepcji). e. Barierki
ochronne • Wszystkie podesty, z których możliwy jest upadek z wysokości ponad 1
m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich
pochylni do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do

zwiększenia ryzyka wypadku) (załącznik nr 6 do koncepcji). • Barierki muszą
posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. •
Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej
1,2m.poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i
rurek ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z
późniejszymi zmianami. • Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze
sobą za pomocą śrub metrycznych. • Barierki muszą być przymocowane do
przeszkód za pomocą kołków montażowych. TOLERANCJE • Wszystkie
wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. • Rury mogą
wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu. (załącznik nr 4 do
koncepcji). • Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od
określonego wymiaru. • Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w
zależności od kątów. Uwagi ogólne • Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia
powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania
w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami
przeciwpożarowymi i sanitarnymi. • Prace wykonywać zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych. • Jakość oraz standard
prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom. •
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. • W razie stwierdzenia niezgodności –
skontaktować się z projektantem. • Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi. • Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. • Przedstawione w
projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych
parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.
Dokumentacja projektowa, koncepcja skateparku oraz kosztorysy stanowią
załączniki nr 8 – 9 do SIWZ .
II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
43325000-7
45223800-4

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:
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub
w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy
niż pięć lat) co najmniej jeden obiekt polegający na budowie lub przebudowie
skateparku o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto i roboty te były odebrane
przez inwestora. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania budową w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą, która jest uprawniona do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1
pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), 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.
Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).
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:
a) wykaz robót budowlanych(budowa lub przebudowa skateparków) wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ), 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; b) wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do

SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4
do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE
DOTYCZY”; e) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał
ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien
być trwale połączony z ofertą); f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób
podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów
rejestracyjnych firmy; g) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(jeżeli dotyczy).

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
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
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:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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:

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 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

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:
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. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - pod
warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia
przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność
zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich
niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy:
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli
wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu
powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – w takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część
umowy; 3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom – pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych
części zamówienia, co do których Zamawiający w SIWZ zastrzegł obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę; 4) zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany terminu realizacji

przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością
dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) działanie siły
wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź,
epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); b) przestoje i opóźnienia zawinione przez
Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub
wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; c) konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; d) działania
organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
dostarczonej przez Zamawiającego; e) okoliczności niezależne zarówno od
Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu
przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia
zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu
wykonania zamówienia podstawowego; w okolicznościach, o których mowa
powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z
zaistniałej sytuacji.
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: 2020-07-21, 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

