Ogłoszenie nr 541275-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.
Ełckie Centrum Kultury: Adaptacja piwnicy działu edukacji kulturalnej Ełckiego Centrum
Kultury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
RAZEM-WSPÓŁPRACA KULTURALNA NA POLSKO-ROSYJSKIM POGRANICZUze
środków PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 20142020
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
NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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
JeŜeli tak, naleŜy 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: Ełckie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny
68740000000000, ul. Wojska Polskiego 47 , 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. +48 87 621 80 00, , e-mail sekretariat@eck.elk.pl,

waldemar.pienkowski@eck.elk.pl, faks +48 87 621 80 00.
Adres strony internetowej (URL): eck.elk.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
eck.elk.pl/przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
eck.elk.pl/przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy 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:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 poz.1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca

Adres:
Ełckie Centrum Kultury,, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300Ełk, pok. nr 30 (sekretariat)
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 moŜna uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja piwnicy działu edukacji
kulturalnej Ełckiego Centrum Kultury
Numer referencyjny: DAK.713.1/2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe 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. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w dziale edukacji kulturalnej Ełckiego Centrum Kultury w
budynku Szkoły Artystycznej przy ul. Armii Krajowej 21, nr działki 506/9, na które zostało
udzielone pozwolenie na budowę nr 182/2011 B.6740.30.63.2011. Prace budowlane będą
prowadzone na czynnym obiekcie. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: Roboty budowlane
obejmują zakres określony dokumentacją projektową wykonaną przez biuro projektów
Abakus Andrzej Wojciech Janiak, 19-300 Ełk, ul. Małeckich 2 lok. 29. Dokumentacja
obejmuje równieŜ roboty wykonane wcześniej, które nie wchodzą w zakres przedmiotu
zamówienia. Wyszczególnienie robót objętych dokumentacją wchodzących w zakres
przedmiotu zamówienia: a) wykonanie dwóch systemów instalacji wentylacji mechanicznej
zgodnie z dokumentacją techniczną 100% z niezbędnymi robotami elektrycznymi, b)
wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem i utylizacją, c) wykonanie robót
ziemnych, d) wykonanie okna oraz studzienki okiennej zgodnie z rysunkiem B01 z poprawką
projektanta z obrobieniem ościeŜy oraz podokiennikiem, zgodnie z opisem w dokumentacji

(prefabrykowana studzienka jest dostarczona przez Zamawiającego), e) wykonanie dachu nad
zewnętrznymi schodami wejściowymi do poziomu -1 z wszystkimi niezbędnymi obróbkami
ociepleniem oraz wykończenie schodów, zgodnie z opisem, f) wykończenie wnętrza
pomieszczenia 0/16 z wykonaniem: • okładziny ścian z płyt dźwiękochłonnych, • sufitu
podwieszonego dźwiękochłonnego, • podłogi z wykładziny dywanowej z warstwą izolacyjną,
• drzwi wejściowych do pomieszczenia, • instalacji elektrycznej w postaci: instalacji
oświetleniowej (oprawy LED przystosowane do systemu sufitu podwieszanego w ilości
zapewniającej natęŜenie oświetlenia min 500 lx) oraz gniazd wtykowych 16A szt. 12 i
rozdzielni elektrycznej niezbędnej do obsługi instalacji elektrycznej pomieszczeniu 0/16, •
dwóch grzejników stalowych z zaworami grzejnikowymi z odpowiednimi podejściami, g)
malowanie ścian pomieszczeń 0/01, 0/05, 0/06, 0/07, 0/09, 0/10, 0/15 oraz schodów
wyjściowych z poziomu piwnicy na zewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym z naprawą
podłoŜa, h) wykonanie instalacji informatycznej wg Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót teletechnicznych w zakresie LAN, i) odtworzenie do stanu pierwotnego
zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, nawierzchni utwardzonych oraz
terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych, j) uprzątnięcie terenu po
wykonaniu prac budowlanych, k) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach, w tym między innymi: - dokumentacja powykonawcza instalacji, oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót, - protokoły z badań i pomiarów
przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac, - atesty i certyfikaty wbudowanych
materiałów, - inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45314300-4
32410000-0
45300000-0
45400000-1
45233250-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 172945,99
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeŜeli wykaŜe posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100 000,00 PLN, w okresie nie
wcześniejszym niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego
doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej jednej roboty o wartości
minimum 100 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano remont lub modernizację budynku.
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:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, 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 zostały wykonane naleŜycie, w szczególności
informacji o tym, czy roboty 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 jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b) Dokumenty potwierdzające
uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów rejestrowych. c) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przekaŜe Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynaleŜności albo braku
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynaleŜności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca moŜe złoŜyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy zł) przed
upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: –
w pieniądzu, – w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
– w gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.

275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na poniŜszy rachunek
bankowy Zamawiającego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 (konto Ełckiego Centrum
Kultury w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do
oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej
kopercie dołączonej do oferty w sposób umoŜliwiający jej zwrot Wykonawcy bez
dekompletowania oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej
Nie
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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)
NaleŜy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
NaleŜy 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 złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja
20,00
Doświadczenie kadry 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złoŜyli 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 naleŜytego 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
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w
następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w
związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a
koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub
zamiennych, których nie moŜna było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych
na wniosek Zamawiającego, b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru
robót. 2) Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia
robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania w celu
prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, b) konieczności usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i
odbioru robót, c) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych
uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznakowanych w dokumentacji projektowej, d)
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, e) wstrzymania robót przez uprawnione
organy, z przyczyn niewynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych
przyczyn zewnętrznych niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących
niemoŜliwością prowadzenia prac. 3) Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w
przypadku: a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a
koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub
zamiennych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):
Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-06-08, 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

