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Gmina Bartniczka: Budowa placu zabaw MALUCH w Łaszewie

OGŁOSZENIE O ZAMOWIE|{IU - Roboty budowlane

Zamieszczanieogłoszenia:Zarnięszczanięobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinan§owan ęgo ze środków Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Budowa placu zabaw MALUCH w Łaszewie

O zamówienie mogą ubiegaĆ się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalnoŚĆ, lub działalność ich wyodrębnionych organżacyjnie jednostek, które będą

realŁowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych

Nie

NalezY PodaĆ minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust,2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 3O%o, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię

PostęPowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyUpowierzyli prowadzenie

postępowania:

hĘs: l /bzp.uzp, gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:.,.
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postępowanie j est przeprowa dzanewspólnie przezzamawiaj ących

Nie

Jęzeli tak, nalezy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

. PodaĆ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktó w wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowaclzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europeiskiei

Nie

W PrzYpadku prze prowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych pańsfw

członkowskich Unii Europejskiej * mającc zastosowanie krajowe prawo zamólvień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikaclny 87111842500000,

ul. Brodnicka 8 . 8]-321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państrł,o Polska, tel.

564 936 810. e-mail przetargi@ugbarlniczka.p1. laks 564 936 83ż.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.barlniczka.p1

Adres profilu nabvu,cy:

Adres strony internetor,r.,ej pod którym mozna uz,vskać dostęp do narzędzt turządzeńIub

formatóv,, plikow. ktcire nie są ogolnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Admirristracja samorządorva

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli clotyczy):

Podział obowiązkórv między zamawiającl,mi u,przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w t),m w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowaniaz

zamawiaj ąc ymi z innych państw członkowskiclr Unii Europej skiej ( który z zamawtających j est

odpowiedzlalny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzentę

postępowania odpowiadająpozostali zamawląący, ezy zamowienie będzie udzielane przęz

kazdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzec,1, pozostałych zamawiaj ącvch ) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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Tak

www. bip. bartniczka. p1

Adres stronY internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

DostęP do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji możnauryskać
pod adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adręs

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:

pocztapolska, kurier

Adres:

U rząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 -321 B artniczka

Komunikacja elektronicznawymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nię

Nieogranic zony, peŁny, bezpośred ni ibezpłatny dostęp do fych narzędzi możnauzyskać pod
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adresem: (URL)

ILl) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Budowa placu zabawMALUCH w
Łaszęwie

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możIiwości składania ofert częściowych

Zamowięnie 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 zostaćudzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

IL4) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robór budowlanYch lub olcreŚlenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacYjnego - okreŚIenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ
budowlane: Przedmiotęm zarnówienia jest budowa placu zabaw jako ogólnodostępny teren

rekreacYjnY wYPosŻonY W nowe utządzenia zabawowe przewidziane dla dzięcr przedszkolnych.
W ramach zadaniaPrzewiduje się nieznacznąniwelację terenu i wykonanie podbudowy pod
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nawierzchniębezpleczną. Jako nawierzchniębezpteczna zaprojektowano płyty wielobarwne

absorbujące upadek, o wymiarach ok. 500 x 500 x 40 mm, przy czym grubość 40mm jest

obligatoryjna. Płyty wykonane z granulatu gumowego pochodzącego recyklingu z górną warstwą

granulatu gumowęgo EPDM. Nawierzchnię nalezy układać we wzory z rożnorodnością kolorów.

Przyjęto maksymalną strefę upadku dziecka 150 cm Jako podbudowę zaprojektowano w wykopie

na głębokość 30 cm + grubość płyty ułozenie warstwy kruszywa o frakcji 0-32 mm. Dla

wykonania odpowiedniej równości należy wykonać warstwę zkruszywa 0-3 mm lub 0-7 mm, o

grubości min. 50 mm, Podbudowę nalezy zagęszczac do 98Yo. Całość streĄl obramowana

obrzeżaml gumowymi. W ramachzadaniaprzewidziano ogrodzenie placu ogrodzeniem

siatkowym systemowym o wysokości 125 cm zzamontowaniem fuitki o szerokości 120 cm.

Zapro.jektowano fiagment ogrodzenia od strony liontowej i bocznej - z jednej strony, jako

ogrodzenie drewniane w kolorze białym o wysokości min. 120 cm i maks. 150 cm. Przewiduje się

zrożnlcowanie wysokości ogrodzenia. Zaprojektowano niZej wymienione urządzenia: -zestaw

wesoła lokomotywa- zestaw chatka Jasia - karuzela integracyjna dla osob niepełnosprawnych -

karuzela talczowa - huśtawka wahadłowa z siedziskami - łarł,ka z poręczą - kosz metalowy -

tablica z regulaminem - spręzynowce 2 szt, - gra edukacvjna tematr-czna - lampa ośw.ietleniowa

solarna w technologii LED, Wykonanie urządzeń wymaga się z dre,"r,nanajuyższej jakości,

drewno toczone cylindryczntę zrdzęnlsm. Impregnowane próznior.ł,o-ciśnieniowo, drewno

klejone, ryflorł,ane o przekroju okrągłym lub krvadratowl,m. zabezpleczone specjalnąlazurą,

osaclzone na metalowych kotrł,ach w celu izolacji od gruntu. Elementv stalorł,e z rrlsokiej jakości

stali, malow,ane f-arbami proszkowymi poliestrowymi, tJchwyty i poręcze ze stali ocynkowanej

oraz malowanej proszkowo. Wymaga się aby urządzenia posiadały niezbędne certyfik aty oraz

odpowiadały wymogom Polskich Norm. W ramach zadanta naleĄ uporządkowanie terenów

zielonych,

II.5) Główny kod CPV: 4r,12723-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy poda.je inJbrmacje o wal,tości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szącunkową całkowita

maksymalnąwartoŚĆ w cąłym olcresie obowiqzywania 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 tub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustarvy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzięlone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.134ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który zostałustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data r ozpoczęcia: l ub zakończenia: 20 | 8 - 12 -I 0

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYtvt.
EKONOMICZ|{YM. FINANSOWYM I TECĘNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ru.r.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowejo o ile wynika to z odrębnych przepisów

Okręślenie warunków: Ocena spełnienia waruŃu dokonana będzie w oparciu o złożonę ptzęz

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jezeli ..vqrkńę, że jest(są)

ubezpteczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na

minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 200

000,00 ń.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

6zl5 2018-10-01, l3:55
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże: 1) w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania oferl, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, zrea|tzował znależytą starannością: - dwie roboty obejmujące roboty w

zakresie wykonania placu zabaw w zakresie o podobnym charaktęrzę, o waftościkażdej

roboty minimum l50 000,00 zł (wtaz z na\eżnym podatkiem Yat). Za robotę budowlaną

wykonaną w sposób należyty Zamawiający uwaza robotę budowlaną zakończoną wydaniem

protokołu końcowego po rozltczeniu przedmiotu umowy. 2) dysponują osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, które będą uczestnlczyc w wykonyw,aniu zamówienia, posiadającymi

zgodnie z ustawą z dnla 7 llpca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. lJ . z 2017 r. poz. 1332)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach, tj.: a)

konstrukcyjno- budowlanej

ZamasNiający wymaga od wykonawców wskazania w of-ercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacjt

zamówieniawTaz z informacją o kwalilikacjach zar,vodowych lub doświadczeniu tych osób:

'i'ak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 2.ł ust. 1 ustarvv Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie \\,1:konu*r,.1, na podstalyie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawtający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu
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Tak !

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwrłuczEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PF(ZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO \M CELU
POTWIERDZENIA oKoLICzNoŚCI, o KTÓRyCH MowA W ART.25 usT. 1 pKT 3

USTA\ilY PZP:

III.5) WYKAZ oŚwrłnczEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZFrZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKDLICZNOŚCI, o KToRyCH MoWA w ART.25 uST. 1 pKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cYwilnej w zakresię prowadzonej dzińalnościzwiązanej zprzedmiotem zamowienia;2)

Dowody okreŚlające czy roboĘ zamleszczone w Wykazie robótbudowlanych zostĄ
wYkonane naleĘcie i prawidłowo ukończone. Zarobotę budowlaną wykonaną w sposób

nale Ę ty Zamawiaj ący uw aża ro b otę budowl aną zakończoną wy dani em protokółu ko ńc o we g o

Po rozltczeniu przedmiotu umowy. Dowodęm określającym azy te roboty budowlane zostĄ
wykonane naleĘcie mogą być referencjebądź innę dokumen§ wystawione przezpodmiot, na

rzęcz któręgo roboty budowlane były wykonywane.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLICzNoŚcI, o KTÓRyCH MoWA w ART. 25 UST. 1 pKT 2

UsTA\ryY PZP

III.7) INNE DOKUMBNTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l) Dowód wniesienia wadium; 2) Pisemne zobowiązanie podmiofu do oddania do dyspozycji

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia

zgodnie z art. 22a ustawy; 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświ adczęnia za zgodność

z oryginńem kopii dokumentów przęz osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty doła

https: l lbzp.uzp. gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:...

8z15 2018-10-01,13:55



SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

' lv.l.2) Zamawiający żąłJa wniesienia wadium:

Tak

Infbrmacja na temat wadium

Wykonawca zobowlązany jest wnieść wadium w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące

pięćset zł) przed upływem terminu składania of-ert.

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

Nie

Nalez1,, podać informacje na temat udzielania za|tczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub tlołączenia do

of'ert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złozerrie olbrt w postaci katalogów elektronicznvch lub dołączenia do ofbrt

katalo gów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

rV.1.5.) Wymaga się złożenia ol'erty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoźenie oferty wariantowej

Nie

Złożęntę of-erty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczĄ:

Nie

IV.1.6) Przewidywana|iczba wykonawcówrktórzy zostanązapro§zeni do udziału w

postępowaniu

https: l lbzp.uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego,aspx?id:...
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(Przelarg ograniczony, negociacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewi dywana minimalna liczba wykonawców

. Maksymalna Iiczba wykonawcow

Kryteria selekcj i 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:

P r zew idziana mak sym alna Liczb a ucze stników umowy ram o wej :

Informacje dodatkowe:

zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupórł.:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe infbrmacje dotvczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię złozenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przcwidujc się pobranie,ze złoż,onyclr katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sPorządzenia o1-ert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przervidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetary

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) I\ie

NaleĄ podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https: l lbzp.uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpubl ikowanego,aspx?id:...
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NaleŻy wskazaĆ elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia :

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e dotyczące przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Infbrrnacje dotvczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznl,ch w zakresie połączeń:

W,vmagania dotyczące rejestracji i identyfikacji lł,_vkonar,rcórł,rł,aukcji elektronicznej:

lnfbrmacje o liczbie etapów aukcji eiektronicznej i czasie ich trrł,ania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie złożyli nowl,ch postąpień. zostaną zakrialiilkowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenlę

Cena 50,00

+0,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduryo o której mowa w ań. 24aa ust.1 ustawy Pzp (ptzetarg

nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowapyjne

https: l lbzp.uzp.gov,pll ZP 400PodgladOpublikowanego,aspx?id:...
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IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewtd,ztane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na poclstawie ofert wstępnych

. bez przeprowadzenia negocjacji

PrzewtdzianY jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy 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 inlorrnacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlbrmacja o r,r,Ysokości nagród dla wykonar,r,córł,. którz.v podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawilt rozwiązania stanowiące podstaw,ę do składania ofbrt, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody,:

Wstępny harmonogram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczb1, rozlviązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElementY oPisu Przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, klórym muszą

odpowiadać wszystkie ofeĄ:

Podziń negocjacji na etaPy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegających negocjacjo m poprzęz

zastosowanie krytęriów oceny ofęrt wskazanych w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia:

https ://bzp.uzp. gov,pll ZP 400PodgladOpubl ikowanego,aspx?id:...
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

. Adres strony internetowej, na ktorej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

WYmagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

rw m agani a te c hn i c zne ur ządz,eń i nlbrm aty c zn.v c h :

SPosób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Infbrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

WYkonawcy,ktorzy nie złożylt nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania w'niosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otrvarcia lic1,,tacji elektroniczncj :

l'ermin i rvarunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

lstotne dla stron postanowienia, ktore zostaną wprolr.acizone clo treści zawieranej umowy w

sPrawie zamólł'ienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wymagani a dotyczące zabezpteczenia nal eżyte go wykonania umo wy :

Inlbrmacj e dodatkolł,e :

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartei umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowad zęnia zmian..

Wzór umowy stanowi Załączntk nr 4 do SIWZ. Zamawtający przewiduje mozliwośc zmiany w

stosunku do treŚci oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach

(okolicznościach): l) wydłuzenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) prace

https :libzp. uzp. gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:...
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https: l lbzp.uzp, gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:,..

objęte umową ZostŃy wstlzymane pTzez właściwe organy zprzyczyn niezależnych od

WYkonawcY, co uniemożliwia terminowe zakończęnie realizacji przedmiotu umowy, b) zaszła

koniecznoŚĆ uzyskania niemożliwych clo przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,

zgodbąd'Ż Pozwoleń osób trzecich lub właściwych organow, c) wystąpiły bardzo złe warunki

atmosferyc Zne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemo żliwiające wykonanie

Przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, d) wystąpiła siła Wższa
uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę

dni okresów wstrzYmania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawiającym. Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostac uzgodniona z

inspektorem nadzoru otaz Zamawiającym, O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca

Powinien każdorazowo powiadomic Z,amawlającego 2) zmnielszenia przedmiotu zmówienia, pod

warunkicrn że: a) z, niemoźliwl'ch do przervidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn

wYkonanie całoŚci przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenle

wYmagałob,v poniesienia niewspółmiernie w,vsokich kosztów, Wszystkie powyższe

Postanorł'ienia w podpunktach 1 i 2 stanolł,ią katalog zmian, na które Zamawiający moze vllrazic
zgodę, Nie stanowią jednoczeŚnie zobowiązanla do u,y,rażenia takiej zgody. Możliwość

dokonania zmian umo\\,y stanowi uprawnienie Zamar,r,iającego a nie jego obowiązek. Nie stanowi

zmianY umo\ĄTr rv rozumieniu art. 144 ustaw1, Pzpl a) zmiana d,anych związanych z obsĘą
administracl'jno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych

teleadresorłr'ch. c) zmlana osób odpowiedzialnl-ch za kontakty i nadzor nad przedmiotem

I V.6) I N Fo RN,IACJE ADMIN{IS:I,RACYJNE

IV.6.1) SPosób udostępniania informacji o charakterze poufnym Qezeli dotyczy);

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018- 1 0- 1 6, godzina: 1 0:00,

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje,z ogłoszeniem):

Nie

Wskazac powody:
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hąs: l lbzp.uzp, gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...

JęzYklub języki, w jakich mogą być sporządzaneofeĘ lub wnioski o dopuszcŹenie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

nieprzyznania Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi Środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ byćprzeznaczone 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 rozrvojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyĆ na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :
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