17 października 2019

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB.
1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA,
GM. LUDWIN
Ogłoszenie nr 611451-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.
Gmina Ludwin: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB.
1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN
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: Gmina Ludwin, krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul.
Ludwin 51 , 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7570901, e-mail
ludwin@lubelskie.pl, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaludwin.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.gminaludwin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.gminaludwin.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:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:

Urząd Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin
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: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR.
0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN
Numer referencyjny: Za.271.10.2019
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na„PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 105162L OD KM 0+000,00 DO KM ROB. 1+888,56 NA
DZ. 76, JEDN. EW. 061002_2 LUDWIN, OBR. 0018 – UCIEKAJKA, GM. LUDWIN.” Szczegółowy opis
zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, która
stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6.
3.Wykonanie robót budowlanych: 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego. 2) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż
określone w dokumentacji projektowej. 3) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających
wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek
posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 4) Użyte w
dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 5)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów
wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 6) Wykonawca zabezpieczy składowane

tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez
Inspektora nadzoru. 7) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. 8) Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad. 9) Wykonawca na własny koszt
oznakuje i zabezpieczy teren robót. 10) Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z
tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
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: 2020-05-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-15
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: Spełnieniem warunku będzie wykazanie się wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej 2 zamówień obejmujących roboty budowlane podobne do robót stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 złotych każda, a także
dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
zakresie budowy dróg.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
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 opisanych w punkcie XIII.1.2) SIWZ 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, 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;
2) wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy
dróg wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a
także informacją o podstawie zatrudnienia,
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)
5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86
ust 5 ustawy pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także oświadczenia i dokumenty dotyczące tego podmiotu, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.
Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.11.2019 r. do
godz. 1100. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego • Bank: Spółdzielczy w Cycowie • Nr rachunku : 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006
z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – –„Przebudowa
drogi gminnej nr 105162L – Uciekajka” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium może być
wniesione również w jednej lub kilku innych formach jak: 1) gwarancjach bankowych; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)
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 (Dz. U. z 2016 r. , poz.
359 z późn. zm.). Wadium wnoszone w ww. formach należy w formie nienaruszonego oryginału
zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. Z treści gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 45 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca,
który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym
terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem następnych ustępów. 7. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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:
Nie
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:
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 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:
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 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 wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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:
1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o
treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ i uzupełnionej o dane z oferty. 2.
Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający
może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta lub 2) upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 4. Podpisanie
umowy o realizację zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i miejscu zawarcia
umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. 5. Jeżeli Wykonawca
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ważnych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP. 6. Wykonawca na
żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty
potwierdzające spełnianie wymagań technicznych materiałów i urządzeń (w tym aprobaty
techniczne, certyfikaty i inne). 7. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym wykonawca przedstawi
do akceptacji umowy z podwykonawcami wymienionymi w ofercie. W przypadku niezgodności z
wymaganiami Zamawiającego, zawarcie umowy z wykonawcą i akceptacja podwykonawcy nastąpi
dopiero po uzupełnieniu umowy z podwykonawcą.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko¬nania lub
nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko¬nawcy w jednej lub w kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 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. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. 4. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca
zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 6. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pie¬niędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy wykonawca
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. 9.
Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
11. Kwota, o której mowa w ust. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót. 12. W
przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej w treści gwarancji winny znaleźć się określenia mówiące,
że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Brak powyższego zapisu
będzie traktowany jako niespełnienie warunku art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych i w
oparciu o art. 94 ust. 3 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z
uwagi na nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca
ponosi również konsekwencje wynikające z art. 46 ust. 5, tj. zostanie zatrzymane wadium.
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:
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy zachodzi
jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub
robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3)
wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy
względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e PZP; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, co powoduje konieczność zmiany umowy w
zakresie terminu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia; 7) wystąpi konieczności
zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób,
spełniających określone na dzień składania ofert, warunki postawione przez Zamawiającego w
specyfikacji; 8) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 9) wystąpi konieczność zmiany osób
wykonujących prace na rzecz Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie
wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na
inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego; 10) wystąpi nieprzewidziana w chwili zawarcia
umowy konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez:
przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od
Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją
harmonogramu; 11) powstanie konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, na skutek działania siły wyższej lub zawinionego działania
osób trzecich, 12) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów prawa; 13)
zmiana kierownika budowy lub kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez te
osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie; 14) poprawa jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiana
technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą oraz tańszą niż określona w SIWZ; 15) aktualizacja
rozwiązań projektowych, z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów;
16) zmiana wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą budowlaną, jeżeli
zmiana powstała na skutek ujawnienia błędów w przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej; 17) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: –
ujawnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych warunkujących wykonanie przedmiotu
zamówienia, – ujawnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, –
wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od
wykonawcy, w tym zmiany warunków terenowych (np. kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami
i urządzeniami podziemnymi, drzewami, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne), –
utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu uniemożliwiających prawidłową realizację
robót; Zmiana terminu będzie możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w
dzienniku korespondencji wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 9. Wykonawca
nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez
jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy. 10. Dokonanie
zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
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: 2019-11-04, godzina: 11:00,
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
C_2019_G. Ludwin_Uciekajka_20191016_PN_MDZR_20191016-RYS_PRZEKRÓJ NORMALNY (2)
D-1
D-2
D-3
D-4
kosztorys ofertowy – Uciekajka odc1
kosztorys ofertowy – Uciekajka odc2
MP-1
MP-2
MP-4
opis
opis1
popr oferta – 1
popr siwz – Uciekajka 2019 – 1
popr umowa – 1
popr zal.zez – 1
przedmiar robót – Uciekajka odc1
przedmiar robót – Uciekajka odc2

