Ogłoszenie nr 587511-N-2020 z dnia 2020-09-21 r.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zaprojektowanie i realizacja zadania
inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie
Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa – II postępowanie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich
jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer
identyfikacyjny 32073773800000, ul. ul. Bogusława IV 15 , 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91
573 35 36, , e-mail monika.marcinkiewicz@zzo.stargard.pl , , faks 91 573 35 36.
Adres strony internetowej (URL): www.zzo.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zzo.stargard.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zzo.stargard.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:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej, gońca lub kuriera
Adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa
kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina
Stara Dąbrowa – II postępowanie.
Numer referencyjny: ZP 4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji pn. Budowa
kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina
Stara Dąbrowa: a) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; b) wykonanie robót
budowlanych sieciowych (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, technologiczna, elektryczna, niskie prądy NN); c) dostawę urządzeń
wraz z wyposażeniem i instalacją; d) rozruch, szkolenia, zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 2. Zamawiający wskazuje, że minimalny zakres
zamówienia (część gwarantowana) dotyczy opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na
budowę. Należy zaprojektować i uzyskać pozwolenie budowlane dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kontenerowego
systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”
zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego: Założenia i Cele: Głównym założeniem realizowanego zadania jest
przetwarzanie odpadów kuchennych i odpadów ulegających biodegradacji dla zastosowania technologii tlenowej stabilizacji
odpadów przy użyciu kompostowni kontenerowej dla odpadów o kodach: 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji, w ilości łącznej 1500 Mg/rok. Obiekty powstaną w miejscu istniejącego Placu
dojrzewania, tj. kontenery kompostujące zostaną ustawione na tym placu wraz z wentylatorownią kontenerową, biofiltrem
kontenerowym (może być zintegrowany z płuczką wodną) i sterownią kontenerową przeznaczoną na ustawienie szafy
sterowniczej. W ten sposób zakład - ulepszy technologię przetwarzania odpadów, a kontenery kompostujące będzie można
załadować w ciągu kilku dni. Głównymi celami dla realizowanego zadania są: Stabilizacja tlenowa w czasie min. 14 dni do ok. 21
dni w kontenerach szczelnych i mobilnych przystosowanych do obsługi pojazdem specjalistycznym typu hakowiec odpornych na
skrajnie trudne warunki środowiska pracy. Wyprodukowany produkt powinien po bioreaktorach osiągnąć AT4 ≤ 20 mg O2/g.
suchej masy, natomiast po procesie dojrzewania AT4 ≤ 10 mg O2/g. suchej masy. Spełnienie wymagań dla Najlepszej Dostępnej
Techniki (BAT), oraz wszystkich aktualnych i planowanych przepisów prawnych, a w tym zapisów zawartych w znowelizowanej

Ustawie o odpadach z 20.07.2018 r. Dz. U. nr 2018, oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający wymaga
spełnienia zabezpieczenia p. pożarowego zgodnego z powyższą ustawą. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje:
Wykonanie projektu budowlanego i projektów branżowych o uszczegółowieniu w stopniu umożliwiającym realizację bez
konieczności wykonywania projektów wykonawczych, pozyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na
budowę dla sytemu 8-kontenerowej kompostowni. Projekt budowlany winien być zgodny z zapisami decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, oraz zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt powinien uwzględniać dwa
etapy budowy kompostowni kontenerowej: a) I etap budowy uwzględnia: - dostawę czterech kontenerów procesowych wraz z
najazdami; - dostawę kontenera sterowni wraz z wyposażeniem; - dostawa kontenera technicznego wraz z wyposażeniem; dostawa biofiltra wraz ze złożem; - budowa i podłączenie do istniejącej instalacji wody, ścieków energii elektrycznej z możliwością
dalszej rozbudowy o kolejne cztery kontenery procesowe; - instalacja oprogramowania i szkolenia; - opracowanie instrukcji
obsługi i konserwacji; - dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR); b) II etap budowy uwzględnia: - budowa 4
kontenerów procesowych wraz z najazdami; - rozbudowa instalacji i podłączenie kontenerów procesowych; - opracowanie
instrukcji obsługi i konserwacji - dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR). Uwaga: - W ramach I etapu: dobór
mocy, przekroje, średnice, pojemności i typy urządzeń, powinny być przewymiarowane w stopniu umożliwiającym podłączenie
kolejnych 4 kontenerów procesowych w ramach drugiego etapu rozbudowy. - Dokumentacja projektowa powinna być wykonana
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii
Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Należy przyjąć rozwiązania
zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Bilans
odpadów: Ilość odpadów na rok 1500 ton/rok : 26 cykli/rok= 57,69 ton/cykl. Do obliczeń przyjęto gęstości nasypowe występujące
obecnie na przedmiotowym zakładzie: - 20 01 08 – odpady kuchenne 1m3 – 334 kg - 20 02 02 – odpady ulegające biodegradacji
1m3 – 430 kg Do obliczeń przyjęto średnią gęstość nasypową: 0,382 ton= 1 m3 57,69 ton/cykl. = 151,0 m3/cykl A zatem ilość
kontenerów powinna wynosić: 151,0 m3/cykl : 26 m3/kontener (kubatura robocza kontenera)=5,8 sztuk Ze względu na fakt, że
do procesu stabilizacji potrzebna jest struktura poza odpadami kuchennymi i ulegającymi biodegradacji np. słoma, zrębki, itd. aby
powietrze dobrze przechodziło przez ruszt, należy więc te odpady przed załadunkiem do kontenera kompostującego wymieszać
ze strukturą. Ilość struktury dla jednego kontenera kompostującego obliczono poniżej: 6,5 m x 2,3 m x 0,2 m= 2,99 m3 Ilość
odpadów w jednym kontenerze kompostującym: 6,5 m x 2,3 m x 1,5 m (odpady o kodach 200108 i 200201) = 22,42 m3 odpadów
kuchennych. Łączna ilość do załadowania jednego kontenera wyniesie: 0,2 m zrębki lub słoma + 1,5 m odpady kompostowane o
kodzie 200108 i 200201, to wtedy otrzymamy: 6,5 m x 2,3 m x 1,7 m = 25,41 m3 odpadów zmieszanych j.w. Dla wydajności 1500
Mg/a wymagane jest 8 kontenerów, w tym 7-em w trakcie procesu, a jeden do załadunku lub wyładunku: 3. Pozostała część
przedmiotu zamówienia Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie
instalacji komunalnej w Łęczycy tj. wykonanie robót budowlanych sieciowych, dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem i
instalacją, rozruch, szkolenia, nadzór autorski, zgłoszenie zakończenia robót, dokumentacja powykonawcza oraz uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane - objęta jest prawem opcji zgodnie z treścią art. 34 ust 5 Pzp i obejmuje:
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i realizacja robót budowlanych - Etap I, objętych pozwoleniem budowlanym, wcześniej
uzyskanym przez Wykonawcę, a po zakończeniu robót uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane przepisami
prawa. Wykonawca w ramach robót budowlanych wykona wszystkie zaprojektowane przyłącza między innymi: - wodociągowe o
długości ok. 12 m (wodociąg zasilany wodami deszczowymi ze zbiornika wód opadowych) odkucie placu betonowego i jego
przykrycie po wykonaniu instalacji, - wodociąg o długości około 60 m zasilany wodą z instalacji wodociągowej zlokalizowanej w
istniejącej sterowni do obsługi kompostowni w bioreaktorach żelbetowych, - kanalizacja technologiczna (odbiór ścieków od
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej przy kontenerze technicznym do istniejącej zakładowej kanalizacji ok 44 m min fi 200, sieci energetyczne: - kabel elektryczny od istniejącej rozdzielni w budynku istniejącej kompostowni do kontenerowego
pomieszczenia technicznego na długości ok. 51 m, wykopy w płycie betonowej na istniejącym placu dojrzewania kompostu wraz z
zalaniem płyty po zakończeniu układania kabla - kabel NN do automatyki od wpięcia się do kontenera sterowni ok. 10 m Należy
wykonać wszystkie roboty budowlane przewidziane dla systemu kontenerowego składającego się z 8 kontenerów procesowych
wraz z podłączeniem kompostowni do istniejących zakładowych mediów. Wykonanie wszystkich innych zaprojektowanych robót
budowlanych, w tym wykończeniowych i instalacyjnych (prace budowlane przewidziane w I i II etapie projektu budowlanego).
Rozruchy próbne i szkolenia. Zapewnienie nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia w osobie kierownika budowy, posiadającego
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w branży instalacje sanitarne, do którego obowiązków będzie należeć między
innymi: - ocena dokumentacji projektowej z wymaganiami Zamawiającego - realizacja przedsięwzięcia zgodnie z projektem
budowlanym i uzyskanym pozwoleniem budowlanym, - kontrola jakości i ilości robót, - opiniowanie, rozliczanie i nadzór nad
realizacją robót, podstawowych oraz zamiennych lub dodatkowych, - przygotowanie zestawień ilościowych wraz z opisem
zgodnym z KTŚ w celu późniejszego przygotowania dokumentów OT, - dostarczenie dokumentacji DTR. Wykonawca dostarczy
wszystkie elementy przewidziane w I etapie projektu budowlanego: - dostawę i montaż systemu rurociągów napowietrzających
dla 4 kontenerów kompostujących, z zachowaniem możliwości podłączenia w II etapie kolejnych 4 kontenerów kompostujących dostawę i montaż kontenera technicznego, - dostawę i montaż kontenera sterowni, - dostawę i montaż 4 kontenerów
kompostujących, - dostawa i montaż kontenera z filtrem biologicznym oraz dostawa złoża do biofiltra, - podłączenie mediów do
kompostowni kontenerowej - dostawa urządzeń technicznych o parametrach zabezpieczających funkcjonalność kolejnych
czterech kontenerów procesowych w ramach II etapu rozbudowy. - dostawa technologii i systemów monitorujących Zakresem

zamówienia objęty jest także rozruch instalacji, szkolenia personelu Zamawiającego, zgłoszenie zakończenia robót, sporządzenie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. W celu przeprowadzenia
rozruchu instalacji Zamawiający przekaże posiadane frakcje odpadów Ponadto udostępni bezpłatnie posiadany sprzęt w postaci
ładowarki, przerzucarki oraz niezbędnych do ich obsługi operatorów. W ramach niniejszego postępowania nie będzie realizowane
II Etap budowy, za wyjątkiem robót budowanych sieciowych (ani jako część gwarantowana ani w ramach opcji).
II.5) Główny kod CPV: 71400000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
45100000-8
45000000-7
45200000-9
45332000-3
45300000-0
45331000-6
45311000-0
45400000-1
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: 206
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
206
II.9) Informacje dodatkowe: Całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia (gwarantowana część zamówienia oraz część
objęta prawem opcji) - 206 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania minimalnej (gwarantowanej) części zamówienia
wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie zapewnienie
środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi
najpóźniej w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 1.000.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie przynajmniej jednej kompostowni wraz z technologią o wydajności
minimalnej 1500 ton/rok. Dodatkowe informacje: w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w pkt. 2.3. wspólnie z innym podmiotem, nie
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy
faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje w
zespole projektowym Projektantem technologii, który może wykazać się doświadczeniem w projektowaniu technologii
kompostowni kontenerowej o wydajności min. 1500 ton/rok, opracowanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania
ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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
Tak
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:
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:
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)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
27 sierpnia 2020 r. do godziny 13:30 wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Decyduje moment wpływu
środków lub dokumentu gwarancji/poręczenia do Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamawienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności 20,00
Termin wykonania 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy §2 niniejszej umowy, może ulec zmianie w szczególności w przypadku: a) konieczności
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, c) siły wyższej np. klęski żywiołowej itp., d) wstrzymania robót przez Zamawiającego, e) powstania okoliczności
będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., f) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, decyzji
administracyjnych, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z powodu niezachowania terminów rozpatrzenia spraw
administracyjnych przez organy administracji publicznej czy instytucje uczestniczące w wydaniu decyzji administracyjnych, opinii
uzgodnień g) zwłoki Zamawiajacego w uzgodnianiu przedmiotu umowy, 2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy
Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3.
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której
będą m.in. upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają
możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół
konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt. 3.
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: 2020-10-07, godzina: 13:30,
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
> Oferty należy składać w j. polskim
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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

