Ogłoszenie nr 605718-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.

Gmina Mikołów: Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w
Mikołowie- Tężnia solankowa w centrum Mikołowa" – etap II.
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 https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/ http://www.7zip.org/a/7z1604.exe
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
Tak
www.bip.mikolow.eu

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:
Rynek 16, 43-190 Mikołów

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: Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach
projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie- Tężnia solankowa w centrum Mikołowa" – etap II.
Numer referencyjny: PN-35/2020
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: Budowa tężni
solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie- Tężnia solankowa w centrum
Mikołowa" – etap II. 3.1. Zakres zamówienia: 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy tężni
solankowej w Mikołowie tj. wykonanie konstrukcji II modułu tężni. Inwestycja „Ciechocinek w MikołowieTężnia solankowa w centrum Mikołowa” jest w trakcie realizacji w zakresie I etapu. Umowny termin
zakończenia realizacji przez Wykonawcę, przewidziany jest na 29.11.2020 r. Inwestycja w całości
realizowana jest na działkach nr 470/53, 465/55, 1790/53, 468/53, 387/53, natomiast II etap znajdować się

ma jedynie na działce nr 470/53. Teren tężni jest wpisany do rejestru zabytków. Pozwolenie Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest ważne do 31 grudnia 2020 r., ale Gmina Mikołów jako
Inwestor wystąpi o jego przedłużenie. Podczas prac I etapu zrealizowane zostały niektóre elementy modułu
II. 3.1.2.W zakres I etapu wchodziły następujące roboty budowlane: - Geodezyjne wyznaczenia
charakterystycznych punktów inwestycji, - Roboty ziemne związane wykonaniem płyt fundamentowych oraz
stóp fundamentowych pod pergole modułu I i modułu II wraz utwardzeniami terenu, - Roboty ziemne
związane z wykonaniem przyłączy (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej) – dla modułu
I i modułu II, - Roboty ziemne związane z wykonaniem instalacji solankowej – zbiorniki technologiczne,
studnia technologiczna, osadnik – dla modułu I i modułu II, - Wykonanie warstw podbudów oraz
nawierzchni projektowanych utwardzeń – dla modułu I i modułu II, - Budowa konstrukcji tężni solankowej
wraz z tablicą informacyjną – dla modułu I z zastrzeżeniem, że wykonany został prawy (wschodni) element
patrząc na rysunek PZT projektu - Wypełnienie tężni solankowej tarniną – dla modułu I, - Montaż wszystkich
elementów małej architektury tj. ławki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki na rowery, poidełko typu
parkowego, - Budowa szafy zasilająco-sterującej tężni – dla modułu I i modułu II, - Wykonanie oświetlenia
tężni tj. oprawy mocowane do konstrukcji tężni – dla modułu I, - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego tężni,
- Prace porządkowe, - Plantowanie terenu z nasadzeniem trawy, - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. 3.1.3. W zakres II etapu wchodzić będą następujące roboty budowlane: 1. Roboty
budowlane: 1.1. Roboty demontażowe: - zabezpieczenie kostki brukowej na czas prowadzonych robót, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odzyskaniem kostki w celu demontażu ławek, demontaż ławek na czas montażu konstrukcji, - ponowny montaż ławek poprzez zabetonowanie, - ułożenie
nawierzchni z kostki kamiennej (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej, - ostrożny
demontaż boazerii drewnianej – w miejscu łączenia modułów, odtworzenie trawnika oraz prace porządkowe
po zakończonych pracach, 1.2. Konstrukcja drewniana tężni: - dostawa i montaż elementów drewnianych:
podwaliny, słupy, ramy górne, płatwie zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż łączników
oraz stężeń ze stali kwasoodpornej, 1.3. Roboty wykończeniowe i okładzinowe: - dostawa i montaż rusztu z
łat drewnianych pod ułożenie tarniny, - dostawa i ułożenie tarniny na przygotowanym ruszcie z łat, wykonanie koryt na solankę z drewna modrzewiowego, - dostawa i montaż kurków dębowych, - wykonanie
korytek rozsączających solankę, - dostawa i montaż lameli osłony pergoli wraz z częścią łączącą oba moduły
oraz desek startowych, - dostawa i montaż rusztów drewnianych na ścianach pod okładzinę elewacji
szczytowych, - dostawa i montaż okładzin elewacji szczytowych i osłon zlewni z desek modrzewiowych, dostawa i montaż podestu technicznego z desek, 1.4. Zagospodarowanie terenu: - dostawa i montaż tablicy
informacyjnej wg wymogów Systemu Identyfikacji Miejskiej (tablica identyczna, jak ta wykonana w etapie

I), 2. Instalacje sanitarne: 2.1. Kanalizacja technologiczna wewnątrz tężni: - dostawa i montaż rurociągów
kanalizacyjnych z PVC, - dostawa i montaż odpływu rynnowego, - dostawa i montaż zaworów przelotowych
i zwrotnych instalacji wodociągowych, 3. Instalacje elektryczne: 3.1. Instalacja wewnętrzna wraz z
iluminacją: - dostawa i montaż korytek, kabli oraz przewodów zgodnie z dokumentacją projektową, dostawa i montaż opraw oświetleniowych – iluminacji o takich parametrach jaki użyte zostały w etapie I tj.:
korpus z wytłaczanego anodowanego aluminium, klosz ze szkła hartowanego, moc oprawy 12 LED 13,5W,
barwa światła 3000K, oprawa wyposażona w zasilacz, stopień szczelności IPP66, klasa ochronności II, klasa
odporności mechanicznej IK10 20J xx9. Oprawa wyposażona w moduły LED z soczewkami eliptycznymi, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. Zwraca się szczególną uwagę na prowadzenie prac w taki
sposób, aby nie zostały uszkodzone elementy zabudowane w etapie I. Szczegółowy przedmiot zamówienia
określony jest w załączonym projekcie budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz
specyfikacjami technicznymi.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3
45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 144500,60
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: 2021-02-19

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 19.02.2021 w tym: zakończenie robót
budowlanych do 12.02.2021 r.

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
wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie tężni solankowej, o
powierzchni czynnej tarniny minimum 40 m2 i wartości minimum 110 000,00 zł brutto; b) dysponuje
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej, obejmującymi obiekty zabytkowe. Zamawiający określając wymogi w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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: 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. 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.
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 budowie, przebudowie, rozbudowie tężni solankowej, o powierzchni czynnej
tarniny minimum 40 m2 i wartości minimum 110 000,00 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. b) Wykazu osób o
których mowa w pkt 5.1.2.1. skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
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

Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane 20,00
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, obejmującymi
obiekty zabytkowe
Długość okresu gwarancji i rękojmi

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:
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) 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, b)
siłą wyższą (klęska żywiołowa , powódź, kataklizm), c) 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) d) natrafieniem
na znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac
decyzją konserwatora zabytków, 16.3. 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: 2020-11-24, 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
> Polski
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:
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną
odrzucone. 13.1. Cena: 60 pkt 13.2. Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
obejmującymi obiekty zabytkowe, mierzone ilością wykonanych robót budowlanych (budowa, przebudowa
lub remont tężni solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła
funkcje kierownika budowy: 20 pkt, tj.: - za kierowanie 1 robotą budowlaną (budowa, przebudowa lub
remont tężni solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto ), w trakcie której osoba ta pełniła funkcję
kierownika budowy: 0 pkt - za kierowanie 2 robotami budowlanymi (budowa, przebudowa lub remont tężni
solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła funkcję
kierownika budowy: 5 pkt - za kierowanie 3 robotami budowlanymi (budowa, przebudowa lub remont tężni
solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła funkcję
kierownika budowy: 10 pkt - za kierowanie 4 robotami budowlanymi (budowa, przebudowa lub remont tężni
solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła funkcję
kierownika budowy: 15 pkt - za kierowanie 5 i więcej robotami budowlanymi (budowa, przebudowa lub
remont tężni solankowej o wartości min. 110 000,00 zł brutto każda), w trakcie których osoba ta pełniła
funkcję kierownika budowy: 20 pkt Do oceny doświadczenia zamawiający nie będzie brał pod uwagę
sprawowania funkcji kierownika robót ani funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawowanie funkcji
kierownika budowy musi trwać nieprzerwanie od momentu złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków
kierowania budową do złożenia oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę. UWAGA: powyższe oświadczenie wiedzy Wykonawcy stanowi treść
oferty i co do zasady nie może zostać zmienione, z uwzględnieniem zapisu art. 87 ust. 2 pzp. 13.3. Długość
okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia: 20 pkt, tj.: - 2 lata: 0

pkt - 3 lata: 10 pkt - 4 lata i więcej: 20 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt za
kryteria poza cenowe = ............. 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.
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