
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu : Remont szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Modrzu – remont dachu

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
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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: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu , krajowy numer identyfikacyjny

00122535600000, ul. T.Kościuszki 14 , 62-060 Modrze, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

8195 772, e-mail szkolamodrze@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL):

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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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
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Tak

http://bip.steszew.pl/index.php?id=40

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:

pisemnie

Adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu, Modrze ul. Kościuszki 14, 62-060 Stęszew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szkoły w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Modrzu – remont dachu

Numer referencyjny: ZS-P MODRZE 341.2.2018

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 remont szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Modrzu w części dotyczącej remontu dachu. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót

budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia – w kosztorysie

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b)

udzielenie min. 36 miesięcznego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane i wykonane

roboty budowlane, licząc od dnia uzyskania odbioru końcowego robót bez uwag; c) wykonanie

dokumentacji powykonawczej. Technologia wykonania prac: 1) Prace związane z wykonaniem

inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego,

przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z

zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać

odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3) Wykonawca, na
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własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane

przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli

posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy

szkód. 4) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu

umowy w stosunku do osób trzecich. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym

przedmiarem i dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zaleca się, aby

Wykonawca na własny koszt dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Gwarancja 1) Wykonawca

zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 miesięcznej

gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 2) Jeśli w

dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy,

towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji

przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących

pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z

danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne,

należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a

znajdujących się w dokumentacji. 3) Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane

w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –

wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się

funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa,

pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w

innych krajach. Klauzula społeczna: 2.4.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.) 2.4.2. Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio

wykonujących roboty budowlane. 2.4.3. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione

osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem

tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2.4.4.
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Wykonawca: 1) zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.) 2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w

terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę( kopia umowy/umów

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania), zawartych przez

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi oraz oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na

podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.), 3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się

przedłożyć wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót. 4) nieprzedłożenie przez

Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o

pracę. 5) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary

umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Zamawiający nie

wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45261000-4

45111200-0

45111220-6

45261100-5

45261210-9
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45261320-3

45261410-1

45261420-4

45261910-6

45261920-9

45300000-0

45312311-0

45262100-2

45262120-8

45262110-5

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: 2018-06-25  lub zakończenia: 2018-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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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: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania

warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 100 000,00 PLN (np. polisa wraz z dowodem

zapłaty) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą

„spełnia-nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców

lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek lub łączna wartość ubezpieczenia będzie

na kwotę określoną w specyfikacji,.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie ukończył co najmniej 1 remont budynku administracji samorządowej/państwowej lub

jednostek organizacyjnych o wartości co najmniej 40.000,00 PLN wraz z podatkiem vat z

podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały

wykonane. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z

formułą „spełnia-nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony,

jeżeli chociaż jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek.

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: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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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 8 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 wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
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Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 3) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Informacja dla Wykonawców, którzy mają

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w 8.3 3) – 4): 1) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 2) składa dokument

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem tego terminu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz

z tłumaczeniem na język polski.

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:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający w

odniesieniu do każdej z części nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie

niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w
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powyższym zakresie. 2) w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej -

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez Zamawiającego, 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) wykazu zamówień

polegających na remoncie budynku administracji samorządowej/państwowej lub jednostek

organizacyjnych na kwotę określoną przez Zamawiającego, w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została

wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5,

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)

1) formularz ofertowy; 2) kosztorys ofertowy 3) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy

do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia – jeśli dotyczy. 4) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy Dysponowanie zasobami innego

podmiotu. 8.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w

pkt. 7.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 8.4.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której

mowa w pkt. 8.4.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

Zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
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sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego, d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą. 2)

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2,

4, 8. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie

ponosi winy. 8.4.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.8.1. lit 3) i 4). 8.4.4. Zamawiający może żądać

od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – pkt. 7.2. lit 1) – 3) specyfikacji. 8.4.5. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe

lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.7.2 lit. 1)-3). . Informacja dla

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 8.7.1. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których

mowa w pkt. 8.1. 3)-4) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8.7.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą,

zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika

(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie

określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w notarialnie

potwierdzonej kopii. 8.7.3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

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
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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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7af5f5...

14 z 21 2018-04-27, 11:44



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

Najniższa cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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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
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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:

Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do niniejszej

specyfikacji. 18.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
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jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych,

które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw,

usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówień 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; 3) zostały spełnione łącznie

następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej 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; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy

wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1; b) 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; c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy

wzglądem jego podwykonawców; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub

dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 18.3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień

umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 18.4. Zamawiający zastrzega

możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Postanowienia umowy mogą

ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2)

zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o

wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 3) zmiana lub rezygnacja z
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podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia; 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych; 5) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wydłużenie

terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających

na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk

żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą

starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizacje robót lub nie jest w stanie ich zrealizować

w normalnym trybie czynności. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o

uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; b) wstrzymania robót budowlanych przez organy

administracji publicznej; c) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; d) konieczności

wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem umowy lub

odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana zakresu przedmiotu umowy,

wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, w przypadku konieczności zmiany

technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub

równoważnych, które nie były przewidziane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmianę

zakresu prac, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z dokumentacją, obowiązującymi

standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub

zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego

przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji

przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych

zmian; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 6) zmiana sposoby spełnienia świadczenia, zmiana

parametrów realizowanego zamówienia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność

realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych,

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie
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przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia bądź ze

względu na zamiany obowiązującego prawa; b) wystąpienie robót zamiennych – wynagrodzenie

Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez

przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości

wynagrodzenia umownego określonego w umowie; 7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość

zmiany w umowie: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W

takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; b) zmiany rozwiązań technicznych w

dokumentacji projektowej – w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami

dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby

wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn

wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez

wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej

dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych ( w związku z koniecznością

opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną

wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na

jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin

opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych; c) siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez okoliczność siły

wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można

było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemie, pożary, działania

wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów

zagranicznych, rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny

domowe, rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy

lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory

roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

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:
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Data: 2018-05-14, godzina: 09:00,

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
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