
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie: „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych

nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemysłowa w mieście Ożarów”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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: ZAMAWIAJ ĄCY

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

Ogłoszenie nr 580605-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.
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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: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, krajowy numer identyfikacyjny

54878400000000, ul. ul. Stodolna 1 , 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015

8610700 do 702, e-mail zastepca@ozarow.pl, faks 158 611 136.

Adres strony internetowej (URL): www.ozarow.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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)

Nie

www.bip.ozarow.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.bip.ozarow.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:

Adres:

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji budowlanej

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej

„Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemysłowa w mieście

Ożarów”.

Numer referencyjny: BIII.271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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: „Budowa dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemysłowa w

mieście Ożarów” Wykonanie zadania projektowego polegające na opracowaniu dokumentacji

budowlanej dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr

360084T ul. Przemysłowa w mieście Ożarów”, w następującym zakresie tj.: budowa odcinka drogi

gminnej nr 360016T o długości ok. 0,26km o początku od km 0+490,00 do projektowanego

skrzyżowania z drogą powiatową nr 0693T ul. Leśna i budowa odcinka drogi gminnej nr 360084T o

długości ok. 1,94km o początku od projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 0693T ul.

Leśna przez projektowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0694T ul. Kościuszki i końcu do

projektowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 79 ul. Kochanowskiego, a także opracowaniem

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a613a...

4 z 18 2020-09-02, 14:15



budowy dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi i jednym z drogą krajową wraz z uzyskaniem na

rzecz GMINY OŻARÓW tj. pozwolenia wodnoprawnego wydanego w trybie zapisów ustawy z dnia

20 lipca 2017r. prawo wodne, odrębnych (wymaganych) decyzji i pozwolenia na budowę wydanego w

trybie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Starostę Opatowskiego.

Przewidywana ilość działek do podziału w decyzji ZRID- ok. 50 działek.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

II.6) Całkowita warto ść 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: Tak

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: Zamawiający przewiduje

udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (tj. usługi projektowe) jak w

zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o

których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp na podstawie odrębnej umowy w wysokości do 50 %

wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie będzie udzielone w sytuacji rozszerzenia

projektowanego zakresu.

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:  12 lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) posiadania doświadczenia; Warunek będzie potwierdzony jeżeli wykaże,

że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie: - wykonał co najmniej 1 usługę polegające na

opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji

pozwolenia na budowę/ ZRID. - Prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod

uwagę przy ocenie ofert. -Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4,,

Wykaz usług". - Wykonawca w wykazie usług może podać tylko te główne usługi, które wykazują

ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. -Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

podał wartości, przedmiot (zakres), daty wykonania, odbiorców wymienionych usług oraz załączył

dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Wartości podane w

dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez

Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji

usługi. -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek

jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. -W przypadku, gdy Wykonawca nabył

doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że

bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został

określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. b)

dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek będzie

potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji
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zamówienia: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności

drogowej (lub odpowiadające Im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów), oraz pełniła funkcję projektanta branży drogowej dla co najmniej 1

dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy drogi, zakończonej uzyskaniem decyzji pozwolenia

na budowę/ZRID, - Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz

osób". - -Uwaga dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) osoby,

które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w

oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym,

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia

18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

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) Zamawiaj ący 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)
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 3 do SIWZ.

b) odpis 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 Pzp;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

a) Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ:

b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 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 -

według załącznika nr 4 do SIWZ: c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
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zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do

SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

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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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie projektanta 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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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:
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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:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących

przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie

przesunięcie w sytuacji gdy: a) wystąpiły klęski żywiołowe lub inne stany nadzwyczajne, stwierdzone

w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym, b) niedotrzymanie

pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych
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niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych,

których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w

zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy, niestanowiące jego problemów

organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani

któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w

całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, c) koniecznym jest wykonanie zamówień

dodatkowych lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania

zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało

się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, d) przedłużeniu

ulegają procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji

administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy oraz w przypadku innych

okoliczności będących następstwem działania organów administracji (min. przedłużających się

uzgodnień branżowych, warunków technicznych, opinii, konsultacji społecznych, protestów

mieszkańców itp.), e) przedłużeniu ulega proces uzyskiwania zgód na wejście w teren działek objętych

inwestycją, f) koniecznym jest dokonanie czynności geodezyjnych związanych z ustaleniem

istniejących granic nieruchomości, g) weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa

krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, h) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający

zażąda wprowadzenia zmian do przygotowywanej dokumentacji projektowej, jeśli owe zmiany stały

się niezbędne z perspektywy realizacji przyszłej inwestycji lub odnoszą się do wprowadzenia innych

rozwiązań projektowych w miejsce już proponowanych, i) przy realizacji umowy wskutek niepokojów

lokalnej społeczności (protesty, petycje, wnioski itp.), konsultacji społecznych, zachodzi konieczność

wprowadzenia zmian do przygotowywanej dokumentacji projektowej, j) zostały złożone środki

odwoławcze przez strony postępowania lub inne podmioty, uniemożlwiające uzyskanie dokumentów, o

których mowa w § 3 ust 3 tj. zaświadczenie o braku sprzeciwu lub/i ostateczną decyzję pozwolenia na

budowę lub/i ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydłużenie lub

przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania okoliczności stanowiących

przeszkody w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa pod lit. a) - j); 2) przedłużenia terminu

realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji rozszerzenia zakresu umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 6

ustawy Pzp o czas niezbędny do wykonania dodatkowego zakresu. 3) zmiany lub rezygnacji z

podwykonawcy, w tym zwłaszcza: a) jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu

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

Prawo zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego; b) w przypadku wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności

realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że

powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad

dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę

wynagrodzenia (ceny ofertowej): 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia

lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie

obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku wynagrodzenie

Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku

VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie

umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana

dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami

prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku, 2) w razie rezygnacji przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 50% zamówienia). W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Jeżeli

Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu

poprzedzającym, 3) zmiana wynagrodzenia wynikająca z ze zmiany zakresu prac projektowych

objętych niniejsza umową w przypadku prac zamiennych lub innych , niezbędnych do wykonania

Przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,

która zostanie przekazana Zamawiającemu do akceptacji. W/w oferta nie będzie odbiegać od średnich

cen rynkowych, na terenie województwa małopolskiego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do

przedstawionej oferty, Zamawiający oceni przedstawioną ofertę na podstawie rozeznania rynkowego.

4) w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2

ustawy Pzp, 5) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu okoliczności wskazanych

w § 12 ust 1 pkt j) o czas dłuższy niż 2 miesiące- Zamawiający może wypłacić część wynagrodzenia w

wysokości nie przekraczającej kwoty 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 2, bez

przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust 3. Zmiana umowy w przypadkach określonych w

ust. 2 pkt 1-4 może wystąpić wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie aneksu do umowy. 3. Poza

przypadkami wskazanymi powyżej zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
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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, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; 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; 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy

wykonawca: a) 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, b) 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 ustawy Prawo zamówień publicznych; 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. 4. W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1-4 niniejszej jednostki

redakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o

dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem

uwzględniania powyższych warunków. 5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa

w ust. 4 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania

stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

Termin o jakim mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia

wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może

przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez

Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym

zakresie. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności. 7. Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe

przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany: 1) wykonawca zobowiązany jest zapewnić

wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w

zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez
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Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający

akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i

doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Akceptacja przez Zamawiającego zmiany

osoby, o której mowa wyżej nie wymaga zmiany niniejszej umowy, 2) zmiana osób odpowiedzialnych

za realizację umowy, a nie wymienionych w § 9 umowy następuje w drodze powiadomienia drugiej

Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy, 8. Niezależnie od podanych powyżej warunków

zmiany umowy Zamawiający stosownie do brzmienia art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych przewiduje zasady zmiany umowy, określając je w § 13

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-09-11, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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