Ogłoszenie nr 571284-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Gmina Cegłów: Budowa kortu do tenisa ziemnego przy Zespole Szkolnym w
Cegłowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000, ul.
Kościuszki 4 , 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 579 59 48, 025 759 59
39, , e-mail urzad@ceglow.pl, , faks 25 759 59 38.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ceglow.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.bip.ceglow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.ceglow.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:
osobiście, przez posłańca, przez operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kortu do tenisa ziemnego przy
Zespole Szkolnym w Cegłowie.
Numer referencyjny: IZP.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kortu do tenisa ziemnego, instalacji
elektrycznej i rozbiórką budynku gospodarczego Zakres prac przy budowie kortu tenisowego powierzchnia zabudowy kortu - 673,40 m2 - powierzchnia utwardzenia - 272,40 m2 Wymiary
kortu: Gra pojedyncza: - długość 2377 cm - szerokość 823 cm Gra podwójna: - długość 2377 cm szerokość 960 cm - wysokość słupków podtrzymujących siatkę: 106 cm - długość pola
serwisowego: 640 cm - szerokość pola serwisowego: 412 cm - szerokość linii: 5 centymetrów odległość słupków od linii bocznych: 91,5 cm - wybieg za liniami głównymi: 640 cm (minimum) wybieg za liniami bocznymi: 365 cm ( minimum Kort tenisowy stanowi prostokąt o długości 23,77
m i szerokości 8,23 m (gra pojedyncza). Przedzielony jest przez środek siatką zawieszoną na
sznurze lub metalowej lince o średnicy nie większej niż 8 mm, przymocowanej, lub przechodzącej
przez wierzchołki dwóch słupków o przekroju nie większym niż 15 cm kw. Lub średnicy nie
większej niż 15 cm. Słupki nie mogą wystawać wyżej niż 2,5 cm ponad poziom linki siatki. Środki
słupków umieszczone są w odległości 0,914 m od każdej linii bocznej na zewnątrz kortu, a ich
wysokość musi umożliwiać przymocowanie lub podparcie linki w taki sposób, aby wierzch siatki
znajdował się 1,07 m nad ziemią. W przypadku gdy do gry pojedynczej ma być użyty kort do gry
podwójnej siatka musi być podparta do wysokości 1,07 m przy pomocy dwóch słupków, o
przekroju nie większym niż 7,5 cm kw. lub średnicy nie przekraczającej 7,5 cm. Środki podpórek
do gry pojedynczej muszą być umieszczone w odległości 0,914m od każdej linii bocznej na
zewnątrz kortu. Siatka powinna być rozpostarta w taki sposób, aby wypełniała przestrzeń pomiędzy
słupkami. W środku musi być ściągnięta do wysokości 0,914 m nad ziemią przy pomocy paska, o
szerokości nie przekraczającej 5 cm w kolorze białym. Linka i wierzch siatki muszą być pokryte
taśmą w kolorze białym, o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i nie większej niż 6,3 cm z każdej
strony. Linie szerokości nie mniejszej niż 5 cm i nie większej niż 6,3 cm z każdej strony. Linie
ograniczające krótsze i dłuższe boki kortu zwane są odpowiednio liniami głównymi (końcowymi) i
liniami bocznymi. Po każdej stronie siatki w odległości 6,40 m i równolegle do niej, wytyczone są
linie podania (serwisowe). Pole po każdej stronie siatki, zawarte pomiędzy liniami podania a
liniami bocznymi, podzielone jest na dwie równe części zwane polami podania, przy pomocy linii
środkowej podania, o szerokości 5 cm, wytyczonej w połowie odległości między liniami bocznymi
i równolegle do nich. Wszystkie linie muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 2,5 cm i nie większą
niż 5 cm, z wyjątkiem linii głównych, których szerokość może wynosić 10 cm. Wszystkie wymiary
kortu stanowią odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami odpowiednich linii. Przestrzeń poza
każdą linią główną musi wynosić nie mniej, niż 5,50 m, a poza każdą linią boczną - nie mniej niż
3,05 m. Nawierzchnia składa się z trzech podstawowych warstw: warstwy drenującej - filtracyjnej,

ułożonej na gruncie rodzimym, o grubości 100 – 150 mm z tłucznia kamiennego, żwiru o ziarnie Φ
20-30 mm mogącej przejąć 35 - 45 litrów/m2 wody, podkładu dolnego – warstwy nośnej , tłuczeń o
uziarnieniu Φ 4 mm – 31,5mm i grubości warstwy 140 - 150 mm mającej na celu rozłożenie ciężaru
na całość gruntu rodzimego oraz zapewnienie sprężystości warstwy górnej o składnikach i
ukształtowaniu odpowiadających potrzebom nawierzchni. podkładu górnego – warstwy
dynamicznej , tłuczeń o uziarnieniu 0 - 5 mm z dolomitu i grubość warstwy 20 - 30 mm.
nawierzchni - z trawy sztucznej grubości 15 mm. Parametry trawy syntetycznej : . - typ włókna:
monofil, prosty - skład chemiczny włókna: polipropylen - wysokość włókna: 16mm ± 2 mm - ilość
ściegów na 10 cm – 20 szt. ± 1 szt. - ilość pęczków: min. 40.000 / m2 - ilość włókien: min. 80.000 /
m2 - średnica otworów perforacyjnych 3 mm - ilość otworów perforacyjnych – 90 szt / m2 - ciężar
całkowity nawierzchni: min. 2.200 gr. / m2 ± 5% - przepuszczalność wody – 184l/h
Charakterystyka włókna: - ciężar 6.60 dtx ± 4 % - budowa – 100% polipropylen - - grubość – 60
mikronów ± 4 % - kolor – zielony Charakterystyka podkładu: - podkład pierwszy podstawowy –
100% polipropylen - - ciężar podkładu podstawowego – 120 gr/m2 ± 8% - podkład drugi - latex ciężar podkładu drugiego 950 gr/m2 Właściwości techniczne: - wytrzymałość na rozciąganie
minimum 25N/m2 - wydłużenie względne przy zerwaniu minimum 20% - wytrzymałość na
rozdzieranie minimum 100 N - odporność na uderzenie – powierzchnia odcisku kuli 650 ± 60 mm odporność na działanie cykli hydrotermicznych – zmiana masy mniejsza niż 0,5% mrozoodporność – zmiana masy mniejsza niż 0,5% Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
- Aprobata lub Rekomendacja ITB; - Karta techniczna; - Atest Higieniczny PZH - Autoryzacja
producenta Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym wg poniższego zestawienia: frakcja piasku 0,4-1,2
mm, ilość do zasypania: 20-22 kg / m2 +/– 10%, (dosypka po 6 mies.) Podłoże: - Równość podłoża
do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. - Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. - Spadki
kortu powinny być w granicach 0,1-0, 5 % Składowanie Po rozładunku rolki powinny pozostać w
oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna
na drugą, do wysokości 3-4rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i
załamań. Na-leży maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji.
Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na korcie bezpośrednio w miejscach
ich późniejszej instalacji. Instalacja: Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić
wszystkie jej wymiary. Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy. Należy
zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być
rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie

sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu
posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na
uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). Cięcia należy wykonywać tak,
aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. W
przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy,
która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska
należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego
samego dnia. Klejenie: Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych.
Dwuskładnikowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-500 g na
metrze długo-ści. Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju
lub szpachelki B-2. Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę
kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej może być nakładany na suchej
taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10ºC. W przypadku niższych
temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach
magazynowych. Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej
warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację
piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z
klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Jako pierwszy
należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. Bryty trawy
należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja
kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym
założeniu, iż jest to minimalna grubość. Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury
otoczenia następuje w czasie 20-90 minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą). Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe
traktory z pustymi wózkami do zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku
zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia Linie kortu
wykonywane są w kolorach białym, żółtym lub czerwonym. Linie kortu są za-znaczone przez
wklejanie trawy o innym kolorze. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie
umożliwia wybór szerokości cięcia). W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę
łączeniową (25 cm). Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze
wybrana jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta
przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami

położonych brytów trawy). - UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie
dopuszcza się także ich zszywanie przy użyciu specjalnej maszyny. Zasypywanie piaskiem:
Położona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do
ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej. Po równo-miernym
rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien
być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Szczotkowanie każdej partii
wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. Za-biegi powyższe powinny być
dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może
spowodować złą penetrację piasku w trawie). Maszyna do rozsypywania piasku musi go
rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. Ma-szyna powinna pracować wzdłuż szerokości
boiska. Do zasypywania piaskiem należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją prędkości
zasypu. Instalacje elektryczne: Zasilanie, pomiar energii elektrycznej oraz główne linie zasilające
od istniejącej rozdzielni TR do projektowanej rozdzielnicy TOS wykonać główną linię zasilającą
YKY 3x6 mm2. W rozdzielni TR dobudować R301 16A. Zasilanie obiektu będzie realizowane w
ramach istniejącego układu pomiarowego i istniejącego przydziału mocy. Rozdzielnię TOS
wykonać w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym. Oświetlenie
zewnętrzne kortu realizowane będzie poprzez zamontowanie opraw LED na słupach wys. 6m.
Należy wraz z kablem zasilającym ułożyć bednarkę FeZn 20x3mm i połączyć nią wszystkie słupy
oświetleniowe wraz z istniejącymi słupami oświetlenia boiska ORLIK. Celem zabezpieczenia przed
przepięciami pochodzącymi z wyładowań atmosferycznych oraz czynności łączeniowych instalacje
chronione będą za pomocą ograniczników prze-pięć, wielostopniowo. Ograniczniki zainstalowane
zostaną w rozdzielnicy głównej TOS. Instalacje połączeń wyrównawczych i przeciwporażeniowa:
Główne przewody zasilające rozdzielnice oraz przewody zasilające odbiorniki elektryczne
wyposażone zostaną w dodatkowe żyły ochronne, doprowadzone do bolców ochronnych gniazdek
wtyczkowych oraz metalowych obudów urządzeń elektrycznych. Skuteczna ochrona
przeciwporażeniowa zrealizowana zostanie za pomocą wyłączników ochronnych
różnicowoprądowych o znamionowy prądzie zadziałania 30 mA. Budynek do rozbiórki: powierzchnia zabudowy - 15,00 m2 - powierzchnia całkowita - 15,00 m2 - powierzchnia użytkowa
- 14,20 m2 - kubatura - 36,00 m3 fundamenty – brak ściany zewnętrzne – blacha trapezowa
powlekana dach - jednospadowy o konstrukcji stalowej pokrycie – blacha trapezowa , posadzka betonowa /kostka betonowa/, stolarka drzwiowa – brama stalowa,

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7
45316100-6

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: Tak
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: 2019-11-30

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: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca a) wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i pra-widłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o
wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda. Pojęcia budowa, przebudowa, remont należy
rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Pod pojęciem boisko sportowe rozumie się: miejsce przeznaczone do ćwiczeń gimnastycznych lub
gier lub zwodów sportowych. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi o najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65)
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:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli 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 należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. 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. 3) wykazu 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 niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00

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 zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony
dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty : 1) w
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki
podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w
formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 3)
ograniczenie zakresu prac w przypadku zmniejszenie środków budżetowych na realizację zadania;
4) w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania
zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. odnośnie zmiany
terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w
szczególności: 1) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny,
nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania

organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową
realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

