
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.: Modernizacja

stacji uzdatniania wody w miejscowości Orzełek

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

Ogłoszenie nr 546197-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim

Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34003595000000, ul. ul. Strzelecka 16 , 89-430 Kamień

Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 388 70 65, , e-mail

biuro@zgkimkamien.pl, , faks 52 38870 65 wew. 22.

Adres strony internetowej (URL): http://zgkimkamien.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: Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

http://zgkimkamien.pl/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zgkimkamien.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:

forma pisemna

Adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ul.

Strzelecka16, 89-430 Kamień Krajeński

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w

miejscowości Orzełek

Numer referencyjny: 1/P/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 modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości

Orzełek zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wymiana pomp głębinowych (studnia 2 i 3) i rurociągów w studni 2, b) demontaż istniejącej

obudowy z kręgów w studni nr 2, c) montaż nowej obudowy typu Lange w studni nr 2, d) demontaż

hydroforów i odżelaziaczy, e) demontaż sprężarek i chloratora, f) demontaż wszystkich rur i instalacji

wodociągowych, g) remont hali technologicznej, h) zabezpieczenie ciągłości dostaw wody przez

montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi, i) montaż
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agregatu prądotwórczego z układem SZR wraz niezbędnych wyposażeniem oraz opracowanie i

uzgodnienie instrukcji eksploatacji i współpracy agregatu prądotwórczego z operatorem sieci

energetycznej, j) montaż napowietrzacza i zbiorników filtracyjnych ze złożem krawcowym z wkładką

filtracyjną z granulowanej masy katalitycznej, k) montaż zestawu pompowego z pompą płuczną, l)

montaż zestawu do chlorowania, m) montaż sprężarki i dmuchawy do płukania filtrów, n) montaż całej

armatury rurociągów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, o) montaż zbiorników retencyjnych

prostopadłościennych z tworzywa PEHD 100 w kolorze niebieskim, p) montaż rozdzielni sterującej

pracą stacji, q) montaż nowej rozdzielni głównej, r) przygotowanie instalacji do podłączenia instalacji

fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, s) wykonanie wizualizacji, t) demontaż istniejących okien, drzwi i

bram i montaż nowych, u) rozbiórki istniejących okapów i wymiana na nowe, v) rozebranie posadzki,

wierzchniej warstwy, w) skucie płytek na ścianach i posadzkach, x) rozebranie istniejących cokolików,

y) wymiana wywietrzników, z) obróbka istniejących kominów i zabezpieczenie dachu po wymianie

wywietrzników dachowych i obróbce kominów, aa) wymiana kratek ściekowych wraz z rurociągami,

bb) wykonanie kanału pod rurociąg ssawny, cc) montaż piecy akumulacyjnych, dd) remont

sanitariatów, ee) demontaż istniejącej kotłowni oraz instalacji c.o., ff) odmalowanie istniejącego tynku

w kolorze zgodnym z wymaganiami Inwestora wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków, gg)

wykonanie fundamentów pod urządzenia, hh) ułożenie płytek na posadzkach i na ścianach do

wysokości 2 m, ii) wyrównanie tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem i malowaniem ścian, jj)

odnowienie poprzez oczyszczenie i malowanie sufitów. Wykonawca ma obowiązek na czas

wykonywania robót dostarczyć tymczasową stację uzdatniania wody. Zamawiający nie dopuszcza

wykorzystania istniejących rurociągów i urządzeń technologicznych w celu budowy tymczasowej

stacji uzdatniania wody oraz nie dopuszcza możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody oraz

znaczących spadków ciśnienia w układzie zasilania sieci. Wykonawca ma obowiązek wykazać po

wykonanych robotach, że woda po procesie uzdatniania musi spełniać wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

II.5) Główny kod CPV: 45252120-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45210000-2

45310000-3
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45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w formie informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 850 000,00 zł. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji stacji uzdatniania wody o

wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy

ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota

została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. W

przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia

większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania powinien on wyodrębnić i podać

wartość robót, o których mowa powyżej. Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jedną osobą, która obejmie funkcję

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w

budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne 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
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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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej
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jednostki organizacyjnej; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy; d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

tych należności; e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie potwierdzenia okoliczności, o których mowa

powyżej zamiast dokumentów, o których mowa a-d, przedkłada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

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:

wykaz robót (załącznik nr 6 do SIWZ), wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), dokument
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potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w formie informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 850 000,00 zł oraz dokument

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000

000,00 zł.

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)

formularz ofertowy, zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów, dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do złożenia oferty, jeżeli

nie wynika to z odrębnych dokumentów.

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

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych:

trzydzieści tysięcy 00/100).

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
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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:
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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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 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

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:
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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:
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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:

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz: a)

Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy dotychczasowa

osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi

określone w SIWZ, b) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu

zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie

przedmiotu zamówienia w przypadku: zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych

(ulewne i długotrwałe deszcze przez okres co najmniej 14 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót

budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,

dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, siły

wyższej lub klęski żywiołowej. c) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej

na etapie wykonywania umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy

– gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru

robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji

projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem

obiektu obarczonego wadą. d) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. e) Zamawiający może

dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, które są następstwem: dokonania na

podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, dokonania na

podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia

uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, zmiany dokonanej podczas wykonywania

robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków

pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane

zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2

ustawy Prawo budowlane. f) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza

się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c71a7...

15 z 18 2020-06-03, 12:21



realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy

wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia

zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu

rzeczowego. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych,

to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na

podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen

jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności. Natomiast wynagrodzenie z

tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W przypadku zmiany

stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących

przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone umowie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni

– tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na

dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane

przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze

aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią

zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

umowy, b) danych teleadresowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

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

Data: 2020-06-18, godzina: 09:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> język 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:

Klauzula informacyjna „Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., z

siedzibą w Kamieniu Krajeńskim (89-430) przy ul. Strzeleckiej 16, NIP: 5040013477, email:

biuro@zgkimkamien.pl. 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych

osobowych należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: rodo@zgkimkamien.pl 3. Pani/Pana dane

osobowe przetwarzane będą w celach: a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży

towarów i usług oferowanych przez administratora, b. prowadzenia dokumentacji finansowo-

księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży, zapłat, c. ustalenia, obrony i dochodzenia

roszczeń, d. tworzenia zestawień analiz i statystyk ( na potrzeby wewnętrzne administratora) e.

weryfikacji wiarygodności płatniczej f. wsparcia obsługi szeroko pojętej współpracy handlowej, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Pani/Pana dane osobowe

będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom

kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, biegłym rewidentom, firmom

audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy,
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platformy elektroniczne. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar

Unii Europejskiej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a. w celu

prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, b. w celu prowadzenia

dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawą o

podatku dochodowym od osób fizycznych c. do czasu przedawnienia roszczeń, d. do momentu

zakończenia współpracy, 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia

sprzeciwu (dotyczy pkt. 6 lit. c-f). 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy 9. Ma

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane

w celu profilowania.
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