
Gmina Stepnica: Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy 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
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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: Gmina Stepnica, krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul.

Kościuszki 4 , 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 188 521, e-mail

budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.

Adres strony internetowej (URL): www.stepnica.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: 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.stepnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.stepnica.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:

Tylko w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mola spacerowego na plaży w

Stepnicy etap II

Numer referencyjny: AOŚ.271.17.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Planowana inwestycja obejmuje: Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy etap II,

molo wybudowane ok. 2010 roku o dł. ok 60 mb prostopadle do brzegu oraz ok 50 mb równolegle do

brzegu stanowiące tzw. T, wsparte na palach stalowych. Remont mola polegał będzie na wymianie

drewnianych belek nośnych na kształtowniki stalowe oraz drewnianych desek pokładu na deski z

drewnopodobnego materiału z tworzywa sztucznego uzyskiwanego w wyniku recyklingu mieszanych

tworzyw sztucznych. Wymiana pokładu i belek nośnych pociąga za sobą konieczność demontażu

oświetlenia oraz zasilającej linii kablowej oraz wiatki (zadaszenia), a następnie po wykonaniu prac

remontowych ich ponownej instalacji (montażu). W ramach remontu należy również dokonać

wymiany 8 szt. słupów wspierających dach wiatki (wskazane strzałkami na zdjęciu) o wymiarach

18-20 cm i wysokości ok. 2,50 m. Słupy należy zamontować do istniejącego daszku i pomalować na
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kolor biały (kolor balustrad). Wymiana słupów nie została ujęta w przedmiarze. Należy dokonać

demontażu i ponownego montażu wszelkich elementów mola w tym również polery cumownicze i

drabinki. Parametry mola: długość i szerokość pomostów, wysokość pokładu nad zwierciadłem wody

nie ulegną zmianie. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Projekt budowlany, załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 5.07.2019r. stanowiący załącznik

nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 3 do SIWZ, 4)

przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część

SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą

Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia

kosztów z wiązanych z zajęciem akwenu oraz wszelkich opłat związanych z decyzją Urzędu

Morskiego w Szczecinie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Ewentualne podane w opisach

nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które

charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na

celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań

jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne

nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje

techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,

zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy

funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których

poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze

robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie

materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót

zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od

założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz

przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania

zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem,

gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
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określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest

obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób

pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z

wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających

produkty równoważne. Dla wskazanego na rysunku projektu materiału „Hanimat”, Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. dopuszcza się zastosowanie materiału w postaci desek

pomostowych, zgodnie z wytycznymi powyżej, produkowanego z tworzyw sztucznych uzyskiwanych

w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych. Cechującego się odpornością na czynniki

atmosferyczne, nie wymagającego konserwacji, antypoślizgowego, szybkoschnącego. Przedmiotowa

inwestycja z uwagi na charakter zabudowy (remontu) nie zmienia istniejących rozwiązań na potrzeby

osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45240000-1

45242000-5

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:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

6 180

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 6 miesięcy (każdy

miesiąc określa się jako 30 dni) (czyli 180 dni) od dnia podpisania umowy. Zaproponowanie w ofercie

wykonania zamówienia w czasie krótszym niż 6 miesięcy (każdy miesiąc określa się jako 30 dni)

(czyli 180 dni) będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis

kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie

dłuższym niż 6 miesięcy (każdy miesiąc określa się jako 30 dni) (czyli 180 dni) będzie podstawą do

odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego terminu

wykonania, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie maksymalnym, bez

przyznawania dodatkowych punktów.

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 szczegółowych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co

najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie

molo lub pomostu spacerowego lub mostu lub wiaduktu lub kładki w konstrukcji drewnianej lub z

tworzywa sztucznego, powstałych na bazie mieszanki recyclingu tworzyw sztucznych (w ramach

jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 złotych brutto. Ocena spełniania warunku

udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w

oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych robót

budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że

w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie osoba: - która będzie pełnić funkcję kierownika

budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub

odpowiadające im, jeśli zostały wydane na podstawie uprzednich przepisów. Ocena spełniania

warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: -

w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imię i

nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

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)
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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)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia b)odpis 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,

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:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ, b)

wykaz wykonanych robót: - co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek

umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie,

przebudowie lub remoncie molo lub pomostu spacerowego lub mostu lub wiaduktu lub kładki w

konstrukcji drewnianej lub z tworzywa sztucznego, powstałych na bazie mieszanki recyclingu

tworzyw sztucznych (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 złotych brutto,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
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zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, załącznik nr 8 do SIWZ, c) wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, zawierający imię i nazwisko oraz informację na temat uprawnień budowlanych i

zakresu wykonywanych czynności, oraz podstawę do dysponowania tymi osobami. Dla spełnienia

warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem jedną

osobą o ww. uprawnieniach, załącznik nr 9 do SIWZ.

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

a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o

udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli

dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące

informacje: dane podmiotu udostępniającego zasób, dane podmiotu przyjmującego zasób, zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie

łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

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

wypełniony formularz OFERTA, oświadczenie grupa kapitałowa, Numer sekcji: III Punkt: 3,4,5,6,7

Dokumenty podmiotów zagranicznych. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1,

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4)

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

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

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 słownie: osiem tysięcy złotych. 2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem

na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi

znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.

1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

PKO O/SZCZECIN 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie

skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium

także na cały okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie

uznana za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
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gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy załączać

oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM i nazwa

postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień

publicznych.

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:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
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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:
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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

okres gwarancji 10,00

termin wykonania 30,00

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
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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
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elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Warunki umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach

określonych we wzorze umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w

formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy. 4.

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą nastąpić

w razie: 1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności

Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, 2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

w przypadku gdy: a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i
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innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia, b)

Zamawiający nie dopełnił obowiązków:  wprowadzenia Wykonawcy na budowę oraz przekazanie

placu budowy (pasa drogowego),  przekazania Wykonawcy w terminie wprowadzenia na budowę

dokumentacji projektowej i dziennika budowy,  zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

zapewnienia koordynatora w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków umowy,  zapłaty za

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, c) wystąpiły roboty dodatkowe, które

mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. Za roboty dodatkowe Zamawiający uzna

roboty nieobjęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeśli wykonanie robót zamówienia

podstawowego jest uzależnione od wykonania robót zamówienia dodatkowego, d) nastąpiło

wstrzymanie lub zawieszenie robót z winy Zamawiającego, e) wystąpiły wyjątkowo niesprzyjające

warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią,

wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w tym jeżeli

temperatura powietrza spadła poniżej -5°C lub występowały temperatury ujemne uniemożliwiające

realizację robót w założonej technologii lub wystąpiły opady deszczu, śniegu lub innych opadów

atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zewnętrznych. f) wystąpił wysoki stan wody

powyżej średniego stanu wody dla Zalewu Szczecińskiego i portu w Stepnicy potwierdzony przez

Urząd Morski w Szczecinie lub Kapitanat Portu w Trzebieży, uniemożliwiające prowadzenie robót, g)

wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające

zakończenie wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: Zmiany

technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie

gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji

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

obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e)

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli

rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy

bezpieczeństwa. Zmiany, o których mowa w lit b – c) mogą być wprowadzane w sytuacjach,

nieprzewidywalnych dla stron i przez nich niezawinionych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym
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ostatnim przypadku zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia, gdy przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zmiany wskazywane w lit d-e)

będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do

użytkowania. Każda ze wskazywanych w lit a – e) zmian może być powiązana z obniżeniem

wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 6 . Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy

pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej

równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub

innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 7.

Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii

robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu

oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zmniejszyć

ilość robót, 2) pominąć poszczególne roboty, 3) wykonać roboty zamienne. 8. Pozostałe zmiany: a)

zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli

zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą

różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z

realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz

udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy

planowanymi świadczeniami, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c) udzielenie zamówień

dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 11. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

2020-09-07 12:58



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: 2020-09-25, godzina: 09:00,

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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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