
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

przy realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta

Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: 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:

Ogłoszenie nr 567496-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.
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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: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy

numer identyfikacyjny 25090997500000, ul. ul. Malinie 42546 , 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie,

państwo Polska, tel. 627 428 365, e-mail ptbspleszew@post.pl, faks 627 428 365.

Adres strony internetowej (URL): http://ptbs.pleszew.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://ptbs.pleszew.pl/zakupy/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://ptbs.pleszew.pl/zakupy/

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

Tak

adres

adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: PTBS_Pleszew/domyslna

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, na adres pocztowy siedziby Zamawiającego

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy

realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta

Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”

Numer referencyjny: PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy

realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta

Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot

zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do

SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
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II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71631300-3

71521000-6

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: 2022-12-31

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
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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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że

dysponują lub będą dysponować zespołem składającym się z: a) jednej osoby posiadającej

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w

aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności,

jednocześnie posiadającej doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co

najmniej 2 budów / robót budowlanych o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto każda (dot. robót

objętych nadzorem), realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jednej

osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, jednocześnie posiadającej doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w

realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto

każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji

robót; c) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie

prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, jednocześnie

posiadającej doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów /

robót budowlanych o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda (dot. robót objętych

nadzorem), realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d) jednej osoby

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, lub inne uprawnienia umożliwiające
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wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, jednocześnie posiadającej

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót

budowlanych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem),

realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a przy

realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; e) jednej osoby

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, jednocześnie posiadającej

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót

budowlanych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem),

realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a przy

realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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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:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca

składa na wezwanie Zamawiającego: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub 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, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt V.1.2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

2. Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie

wskazanym przez zamawiającego, zgodnie ze wzorami określonymi w Załącznikach nr 4-5 do

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W celu wykazania braku

istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec podwykonawców, którym

wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, wykonawca zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Oprócz wyżej
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wymienionych dokumentów Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające uprawnienie

osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

rejestrowych. 9. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku

podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca składa na druku oferty.

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

IX. Wykonawca wnosi wadium w kwocie 5 000 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu,

przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 62 1020 2212 0000 5402 0285 3042, lub

w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w

gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr

216, poz. 1824); 2. Sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w

sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz

potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

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
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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:

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:

IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

Cena 83,00

Doświadczenie zespołu 8,00

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej 3,00

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności sanitarnej 3,00

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności elektrycznej 3,00

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:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale niżej wskazanych osób,

posiadających doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone oraz spełniających wszystkie

warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim stanowisku: 1)

inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dalej „Koordynator Nadzoru”) – [...]; 2)

inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dalej „Inspektor branży sanitarnej”) –

[...]; 3) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (dalej „Inspektor branży elektrycznej”) – [...]; 4) inspektor nadzoru w

specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą

telekomunikacyjną (dalej „Inspektor branży telekomunikacyjnej”) – [...]; 5) inspektor nadzoru w

specjalności drogowej (dalej „Inspektor branży drogowej”) – [...]. 2. Wykonawca ma prawo zmienić

osobę wskazaną w ust. 1 pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i

uzyskania jego uprzedniej akceptacji w formie pisemnej oraz pod warunkiem, że osoba ta posiada

odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, które charakteryzują

się tożsamym lub lepszym przygotowaniem, doświadczeniem i uprawnieniami w stosunku do osoby

wymienionej w wykazie stanowiącym element Oferty i wymaganiach określonych w SIWZ. W

przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną,

za każde z naruszeń z osobna, w wysokości ustalonej w § 7 ust. 1 pkt 3. 3. Zamawiający ma prawo

wyrazić zgodę aby Przedmiot Umowy był realizowany przez osobę niespełniającą warunku

określonego w ust. 2, tj. nie charakteryzującej się tożsamym lub lepszym przygotowaniem,

doświadczeniem i uprawnieniami w stosunku do osoby wymienionej w wykazie stanowiącym element

Oferty i wymaganiach określonych w SIWZ. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmniejszeniu o kwotę ustaloną zgodnie z poniższym wzorem oraz z zastosowaniem postanowienia ust.

4. Zmniejszenie wynagrodzenia, za każde z naruszeń z osobna, obliczone zostanie na podstawie

poniższego wzoru: § 10 1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować

wyłącznie w granicach określonych w Ustawie i na zasadach określonych poniżej. 2. Każda zmiana

Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem:

zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub jego danych lub danych adresowych lub zmiany numerów
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telefonów, zmiany danych Stron, w tym zmiany siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji.

3. Poza przypadkami przewidzianymi Ustawą Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień

Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem

wskazanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonania Przedsięwzięcia: a) zmiany

spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi, terenowymi, i innymi

w szczególności:  istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji koncepcyjnej Zamawiającego

warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych,  niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem,  wykopaliska

archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ, b) zmiany technologiczne, w szczególności:  pojawienie

się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane w SIWZ, pozwalających na

zmniejszenie kosztów realizacji Inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanych Budynków, 

pojawienie się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji

Inwestycji lub kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanych Budynków,  konieczność

zrealizowania zakresu technicznego Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót,  konieczność zrealizowania

Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po

stronie Zamawiającego, w szczególności:  wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, 

wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej na żądanie Zamawiającego, d) zmiany będące

następstwem działania organów administracji, w szczególności:  przekroczenie zakreślonych przez

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień,

stanowisk itp.,  wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż

zawinione przez wykonawcę Robót w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa

budowlanego,  konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu,

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 termin końcowy realizacji Umowy może ulec

odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedsięwzięcia w sposób

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona

będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. Zmiana terminu końcowego realizacji Umowy

nie będzie skutkować zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym, że zmiana taka może wpłynąć na

wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy. 2) Pozostałe zmiany: a)

siła wyższa rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
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zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemia, trzęsienie ziemi, itp.)

uniemożliwiająca wykonanie lub wykonywanie Umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany Wynagrodzenia

Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT, przy czym wartość netto umowy nie ulega zmianie, a

zmieniona stawka VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie właściwych przepisów prawa. 4.

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

zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe postanowienia nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Każda taka

zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. 5. Zmiana wprowadzana

jest aneksem. Żadna wprowadzana aneksem zmiana nie możne naruszać Ustawy. 6. Wszelkie zmiany

wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz Ustawa. 7. Zgodnie z

Ustawą, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, Strony dopuszczają zmiany dotyczące

zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia lub terminu końcowego realizacji Umowy, w

następujących przypadkach: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego; 2) wystąpienia dekoniunktury,

kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; 3) powszechnej niedostępności surowców; 4)

konieczności wykonania robót lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających niezbędnych do

prawidłowego ukończenia Robót; 5) zmniejszenia zakresu Robót. W takiej sytuacji, Zamawiający i

Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy w

trybie i w sposób w niej przewidziany i zgodnie z Ustawą, określą w niezbędnym zakresie wpływ

powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks. 8.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych

Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie,

utrzymanie lub użytkowanie Inwestycji bądź zwiększających użyteczność Inwestycji. W takiej sytuacji,

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjnie

dotychczasowe jej brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach

publicznych, albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy,

określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 9. Wszelkie zmiany

wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z Ustawy, w

tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy. 10. Niezależnie od dopuszczalnych zmian

umowy wskazanych powyżej, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6, „Zakazuje się zmian postanowień

zawartej umowy (…) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
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chyba że (…) łączna wartość zmian jest mniejsza (…) od 10% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie.”, co w przypadku Umowy wynosi ………,…… zł brutto. § 11 1. Równocześnie

do postanowień § 10 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę; 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 3) zasad

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z

dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) o pracowniczych planach kapitałowych. 2.

Zmiany, o których mowa w ust. 1, będą wprowadzone na zasadach określonych w ust. 3-11 tylko i

wyłącznie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej Umowy przez

Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa

w ust. 1 pkt 1-3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w

związku z wejściem w życie odnośnych przepisów. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt

1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę lub

świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do

części wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub

świadczących usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie

do części wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których

mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno

ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
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wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. W

przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te

mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,

o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po

zmianie) pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami składek

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 3) pisemne

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących pracę lub

świadczących usługi, wraz z kwotami przekazywanymi na podstawie przepisów o zasadach

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z określeniem zakresu (części

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma

wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w

ust. 7 pkt 2. 9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6,

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez

Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może

ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku przepisy ust. 7-9

stosuje się odpowiednio. 11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie

powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez

Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w

Umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2020-08-18, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

>

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

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

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

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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