Ogłoszenie nr 531803-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów
przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG”
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: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny
27625763000000, ul. Rynek 16 , 43-190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mikolow.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
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:
43-190 Mikołów, Rynek 16
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 wybudowanie
konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.
„MULTIRIG”
Numer referencyjny: PN-17/2020
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: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach
projektu pn. „MULTIRIG” w Mikołowie na terenie istniejącego obiektu sportowego.
Konstrukcja do treningów biegów przeszkodowych jest planowana do realizacji na działce nr
1007/56. W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych
pozwoleń na wykonanie ww. konstrukcji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane
inwentaryzacje. Konstrukcja ma mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m i wysokość ok. 3,0
m i znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy boiskami, a
łukiem bieżni. Należy przewidzieć prace ziemne. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania projektu budowlanego. Wykonawca posiadając projekt wraz z uzgodnieniami
dokona zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Zakres prac: I Prace projektowe
Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego.
Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji. Przed
złożeniem do Starostwa Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana
przez Inwestora. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w
formatach PDF, DWG, doc. 1) Mapę do celów projektowych/mapę zasadniczą Wykonawca
pozyskuje we własnym zakresie. 2) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej
uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń i realizację zadania należy opracować zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami. 3) Projekt musi być przedstawiony do akceptacji
Zamawiającemu. 4) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego
wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od
odpowiednich organów. 5) Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany – Ilość
kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. Dokumentacji. Całość opracowań
wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG, doc. 6) Ponadto
Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa. 7) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 8)
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. 9) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem
prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 10) Warunki wykonania i
odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji
technicznych. II Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej, przewidziane do realizacji w terminie do 17.08.2020
r. • Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktów inwestycji, • Roboty ziemne
związane z wykonaniem połączenia konstrukcji z gruntem, • Montaż konstrukcji do

treningów biegów przeszkodowych • Montaż tablicy informacyjnej, • Montaż mat
przerostowych na istniejącej trawie, • Prace porządkowe z ewentualnym obsianiem trawą. W
zakres wykonania robót wchodzą w szczególności: Konstrukcja ma mieć wymiary minimum
10,0 m x 3,0 m, wysokość ok. 3,0 m i być zespolona na stałe z gruntem. Projektowana
konstrukcja znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy
boiskami, a łukiem bieżni. Konstrukcja musi być odporna na warunki atmosferyczne
(zabezpieczona ocynkiem i farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV), stabilna. Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki
wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Lakier matowy, szorstki, ułatwiający chwyt i
zapobiegający ślizganiu się dłoni. Pod konstrukcją należy wykonać nawierzchnię bezpieczną
(syntetyczną z mat przerostowych) o wymiarach konstrukcji + min. 1,0 m z każdej strony
Klatka przeznaczona ma być do instalacji na zewnątrz, stabilnie przymocowana do
betonowych fundamentów. Wymagana dotyczące terenu: • podłoże: mata przerostowa z
wysoką odpornością na ścieranie posiadająca atest PZH, certyfikat HIC (upadek z wysokości
pow. 3,0 m) oraz spełniająca normę PN-EN 1177. Stalowa konstrukcja o wymiarach
minimalnych: szer. 3,0 m x dł. 10,0 m x wys. około 3,0 m zawierająca następujące
przeszkody: 1) Monkey bar prosty; 2) Multirig (klasyczny) (kółka + drążek) – element do
ćwiczenia siły uchwytu, koordynacji polegający na swingu; 3) Drabinki ruchome min. 2 szt.;
4) Flying monkey bars - drążki do przeskakiwania góra dół oraz przechodzenia na rękach.
Odległość od drążków = 1,80 m; 5) Drążki do podciągania; 6) Hot wheels (obręcze, koła
obrotowe); 7) Kołowrotek (chomik); 8) Drabina salmona; 9) Lina – do podciągania się o
długości 4,0 m; 10) Kołki do przechodzenia z ringami (ninja ring); 11) Strażak; 12) Wariat;
13) Kołkownica (pozioma lub pionowa). Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na
działanie czynników atmosferycznych, powinna zawierać warunki i zasady korzystania z
konstrukcji do biegów przeszkodowych, numery telefonów alarmowych (policja, pogotowie
ratunkowe, straż miejska). Opis i piktogramy należy wykonać na płycie HPL, druk sitodruk.
Treść planowaną do umieszczenia na tablicy należy uzgodnić z Inwestorem. Szczegółowy
opis zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.
II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37410000-5
71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 48598,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienie do 30-08-2020 roku w tym:
zakończenie robót budowlanych do 17-08-2020 roku
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zaprojektował i wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na: zaprojektowaniu i budowie, siłowi zewnętrznej lub innego obiektu sportowego lub
rekreacyjnego o wartości min. 30 000,00 zł brutto, zakończone i odebrane protokołem
końcowym; 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których
mowa w pkt 5.1.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Z treści zobowiązania o
udostępnieniu zasobów finansowych, musi jednoznacznie wynikać, że udostępnienie będzie
miało realny charakter, w szczególności realność udostępnienia zasobów finansowych
najpełniej będzie przedstawiać podwykonawstwo lub kumulatywne przystąpienie do długu,
czyli podmiot udostępniający zobowiązuje się względem wykonawcy do spełnienia
świadczenia na rzecz zamawiającego z takim skutkiem, że zamawiający będzie mógł żądać
bezpośrednio od udostępniającego zasób spełnienia zastrzeżonego świadczenia i wypełnienia
wszystkich innych zobowiązań. 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.4. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej (pkt 5.2.) wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy: 5.4.1 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. 5.4.2. 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 12-23. 5.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
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:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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:
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na
zaprojektowaniu i budowie, siłowi zewnętrznej lub innego obiektu sportowego lub
rekreacyjnego o wartości min. 30 000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z
załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w
szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
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)
6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie
złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z
tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia
wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na
stronie internetowej zamawiającego.
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
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:

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
gwarancja na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 20,00
ilość zaoferowanych przeszkód
10,00
wielkość konstrukcji
10,00
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:
16.2. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy: Zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego, na podstawie aneksu do
umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z
okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest
przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) Natrafieniem na
przeszkody podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było
przewidzieć (np. nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane odcinki sieci
podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy. b) Brakiem możliwości
wykonania projektu oraz robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, c) Siłą wyższą (klęska żywiołowa , powódź, kataklizm), d)
Natrafieniem na znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie
wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków. Strona występująca o zmianę
postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek
opisanych w art. 144 ustawy, wniosek o zmianę umowy musi mieć formę pisemną z
podaniem podstawy prawnej dokonania zmian i zawierać dokumenty potwierdzające
wystąpienie okoliczności skutkujące wydłużeniem terminu realizacji robót, w szczególności,
dokumentacji fotograficznej obrazującej zaistniałe na placu budowy okoliczności stanowiące

podstawę do wnioskowania zmiany terminu
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: 2020-05-08, godzina: 10:00,
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
> Oferta powinna być złożona w języku 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: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. 13.1. Cena: 60 pkt
13.2. pozacenowe waga 40 pkt 13.2.1 gwarancja na wykonane roboty i zamontowane
urządzenia – 20 pkt  za udzielenie gwarancji na 2 lata – 0 pkt  za udzielenie gwarancji na
3 lata – 10 pkt  za udzielenie gwarancji na 4 lata i więcej – 20 pkt Jeżeli wykonawca
wskaże: okres gwarancji dłuższy niż 2 lata, a krótszy niż 3 lata otrzyma taką ilość pkt jak za 2
lata. Jeżeli wykonawca wskaże: okres gwarancji dłuższy niż 3 lata, a krótszy niż 4 lata
otrzyma taką ilość pkt jak za 3 lata. 13.2.2 ilość zaoferowanych przeszkód – 10 pkt  jeśli
Oferent zaoferuje 13 przeszkód – 0 pkt  jeśli Oferent zaoferuje 14 przeszkód – 5 pkt  jeśli
Oferent zaoferuje 15 przeszkód i więcej – 10 pkt 13.2.3 wielkość konstrukcji – 10 pkt  jeśli
Oferent zaoferuje konstrukcję o powierzchni 30 m2 – 0 pkt  jeśli Oferent zaoferuje
konstrukcję o powierzchni 35 m2 i więcej – 10 pkt Kryteria pozacenowe mogą odnosić się do
organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Punktacja
wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt za kryteria poza cenowe (gwarancja, ilość
zaoferowanych przeszkód, wielkość konstrukcji) = ............. punktów. wyjaśnienia: CN oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
(60 pkt za cenę, 40 pkt za kryteria poza cenowe). Ilość punktów zostanie wyliczona i
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można wybrać
najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną. UWAGA !!! Otwarcie odbędzie się w formie online, a link do kanału to:
https://www.youtube.com/channel/UCWy6OhIe2OqnJWUZNZgRaGw/
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

