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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/
Ogłoszenie nr 56258 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.

Sok ół ka: Opracow anie dokum ent acj i proj ek t ow ej m oder nizacj i budynk u gm innego w e w si Kr aśniany
OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Usł ugi
Zam ieszczanie ogł oszenia: obowiązkowe
Ogł oszenie dot yczy: zamówienia publicznego
Zam ów ienie dot yczy pr oj ekt u lub pr ogr am u w spół f inansow anego ze środk ów Unii Europej skiej
nie

Nazw a proj ek t u lub program u
O zam ów ienie m ogą ubiegać się w ył ącznie zakł ady pracy chronionej or az w yk onaw cy, kt órych dział alność, lub dział alność ich w yodr ębnionych
organizacyj nie j ednost ek , kt ór e będą realizow ał y zam ów ienie, obej m uj e społ eczną i zaw odow ą int egr acj ę osób będących czł onkam i grup społ ecznie
m ar ginalizow anych
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 : ZAMAWI AJĄCY
Post ępow anie pr zeprow adza cent r alny zam aw iaj ący
nie
Post ępow anie pr zeprow adza podm iot , k t órem u zam aw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli pr zepr ow adzenie post ępow ania
nie
I nf orm acj e na t em at podm iot u k t ór em u zam aw iaj ący pow ier zył / pow ierzyli pr ow adzenie post ępow ania:
Post ępow anie j est przepr ow adzane w spólnie przez zam aw iaj ących
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:

Post ępow anie j est przepr ow adzane w spólnie z zam aw iaj ącym i z innych państ w czł onk ow sk ich Unii Eur opej sk iej
nie
W przypadk u przepr ow adzania post ępow ania w spólnie z zam aw iaj ącym i z innych państ w czł onk ow skich Unii Eur opej skiej – m aj ące zast osow anie
k raj ow e pr aw o zam ów ień publicznych:
I nf orm acj e dodat k ow e:
I . 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokółka, krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85
7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (URL): www.sokolka.pl

I . 2) RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa
I .3) WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :
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):
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I .4) KOMUNI KACJA:
Nieogr aniczony, peł ny i bezpośr edni dost ęp do dokum ent ów z post ępow ania m ożna uzyskać pod adr esem ( URL)
nie

Adr es st rony int ernet ow ej , na k t órej zam ieszczona będzie specyfikacj a ist ot nych w arunków zam ów ienia
tak
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/

Dost ęp do dok um ent ów z post ępow ania j est ogr aniczony - w ięcej inf or m acj i m ożna uzyskać pod adr esem
nie

Of ert y lub w niosk i o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu należy pr zesył ać:
Elek t r onicznie
nie
adres

Dopuszczone j est przesł anie of ert lub w niosk ów o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu w inny sposób:
nie
Wym agane j est przesł anie of ert lub w niosków o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1

Kom unik acj a elek t r oniczna w ym aga k or zyst ania z nar zędzi i ur ządzeń lub for m at ów plików , kt ór e nie są ogólnie dost ępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1) Nazw a nadana zam ów ieniu pr zez zam aw iaj ącego: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany
Num er r ef er encyj ny: GR 271.12.2017
Przed w szczęciem post ępow ania o udzielenie zam ów ienia pr zeprow adzono dialog t echniczny
nie

I I .2) Rodzaj zam ów ienia: usługi
I I .3) I nform acj a o m ożliw ości sk ł adania of ert częściow ych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

I I .4) Krót k i opis pr zedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadk u part nerst w a innow acyj nego - określenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub r obot y budow lane: Przedmiotem zamówienia są
usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację modernizacji budynku gminnego we wsi Kraśniany. Zakres robót budowlanych do
ujęcia w dokumentacji: adaptacja pomieszczeń na 3 lokale mieszkalne oraz wykonanie sanitariatu i instalacji grzewczej w świetlicy budynku byłej szkoły.

I I .5) Gł ów ny k od CPV: 71220000-6
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Dodat k ow e k ody CPV:71320000-7
I I .6) Cał k ow it a w art ość zam ów ienia (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)

I I .7) Czy pr zew iduj e się udzielenie zam ów ień, o kt órych m ow a w art . 67 ust . 1 pk t 6 i 7 lub w ar t . 134 ust . 6 pkt 3 ust aw y Pzp: nie
I I .8) Okr es, w k t órym realizow ane będzie zam ów ienie lub ok res, na kt ór y zost ał a zaw ar t a um ow a r am ow a lub ok res, na kt ór y zost ał ust anow iony
dynam iczny syst em zak upów :
Okres w dniach: 60

I I .9) I nform acj e dodat k ow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM, FI NANSOWYM I TECHNI CZNYM
I I I .1) WARUNKI UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U
I I I .1.1) Kom pet encj e lub upraw nienia do pr ow adzenia określonej dział alności zaw odow ej , o ile w ynik a t o z odrębnych pr zepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I I I .1.2) Syt uacj a f inansow a lub ek onom iczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I I I .1.3) Zdolność t echniczna lub zaw odow a
Określenie warunków: 3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej remontu, przebudowy,
budowy budynków o wartości dokumentacji minimum 20 000,00 zł brutto. 2) Kadra techniczna. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą,
że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r. poz. 290 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania
samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta w specjalności: a. w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
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:
I I I .2) PODSTAWY WYKLUCZENI A
I I I .2.1) Podst aw y w yk luczenia ok r eślone w ar t . 24 ust . 1 ust aw y Pzp
I I I .2.2) Zam aw iaj ący przew iduj e w yk luczenie w yk onaw cy na podst aw ie ar t . 24 ust . 5 ust aw y Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I I I .3) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ
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SPEŁNI A WARUNKI UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI
Ośw iadczenie o niepodleganiu w yk luczeniu oraz speł nianiu w arunków udział u w post ępow aniu
tak
Ośw iadczenie o speł nianiu kr yt eriów selekcj i
tak
I I I .4) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU
POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
I I I .5) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU
POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I I I .5.1) W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:
4. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 1 SIWZ. 5. wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 2 SIWZ. 6.
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wymienione w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 2 SIWZ.
I I I .5.2) W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :
I I I .6) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU
POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I I I .7) I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt I I I .3) - I I I .6)
8. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA I V: PROCEDURA
I V.1) OPI S
I V.1.1) Tryb udzielenia zam ów ienia: przetarg nieograniczony
I V.1.2) Zam aw iaj ący żąda w niesienia w adium :
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł
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I V.1.3) Pr zew iduj e się udzielenie zaliczek na poczet w ykonania zam ów ienia:
nie

I V.1.4) Wym aga się zł ożenia of er t w post aci kat alogów elekt r onicznych lub doł ączenia do ofert kat alogów elek t ronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

I V.1.5.) Wym aga się zł ożenia of ert y w ar iant ow ej :
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

I V.1.6) Pr zew idyw ana liczba w yk onaw ców , kt ór zy zost aną zapr oszeni do udział u w post ępow aniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7) I nf or m acj e na t em at um ow y r am ow ej lub dynam icznego syst em u zakupów :
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

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

I V.1.8) Auk cj a elek t r oniczna
Przew idziane j est pr zepr ow adzenie auk cj i elekt ronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy w sk azać elem ent y, kt órych w art ości będą przedm iot em aukcj i elek t ronicznej :
Przew iduj e się ogr aniczenia co do przedst aw ionych w ar t ości, w ynikaj ące z opisu pr zedm iot u zam ów ienia:
nie
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):
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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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2) KRYTERI A OCENY OFERT
I V.2.1) Kr yt er ia oceny of er t :
I V.2.2) Kr yt er ia
Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

doświadczenie zawodowe 35
termin realizacji

5

I V.2.3) Zast osow anie pr ocedury, o k t ór ej m ow a w art . 24aa ust . 1 ust aw y Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
I V.3) Negocj acj e z ogł oszeniem , dialog k onkur encyj ny, part ner st w o innow acyj ne
I V.3.1) I nf or m acj e na t em at negocj acj i z ogł oszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

Informacje dodatkowe

I V.3.2) I nf or m acj e na t em at dialogu k onk urencyj nego
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: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3) I nf or m acj e na t em at part nerst w a innow acyj nego
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
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warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

I V.4) Licyt acj a elek t roniczna
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
I V.5) ZMI ANA UMOWY
Przew iduj e się ist ot ne zm iany post anow ień zaw ar t ej um ow y w st osunku do t r eści ofert y, na podst aw ie kt órej dok onano w yboru w ykonaw cy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1) Zmiana nie dotyczy treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót, 5) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu
umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 6)
Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, 7) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 8) Zmiany w zakresie
przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 9) Strona występująca o zmianę postanowień umowy
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 10) Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
I V.6) I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1) Sposób udost ępniania inform acj i o charakt er ze pouf nym (jeżeli dotyczy):

Śr odk i sł użące ochr onie infor m acj i o charakt erze pouf nym

I V.6.2) Ter m in sk ł adania ofert lub w niosk ów o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu:
Data: 11/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
I V.6.3) Ter m in zw iązania of er t ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
I V.6.4) Pr zew iduj e się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zam ów ienia, w przypadku nieprzyznania śr odków pochodzących z budżet u Unii
Europej sk iej oraz niepodlegaj ących zw rot ow i środków z pom ocy udzielonej przez państ w a czł onkow sk ie Eur opej sk iego Por ozum ienia o Wolnym
Handlu ( EFTA) , k t óre m iał y być pr zeznaczone na sfinansow anie cał ości lub części zam ów ienia: nie
I V.6.5) Pr zew iduj e się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zam ów ienia, j eżeli śr odki sł użące sf inansow aniu zam ów ień na badania naukow e lub
prace r ozw oj ow e, k t ór e zam aw iaj ący zam ierzał przeznaczyć na sf inansow anie cał ości lub części zam ów ienia, nie zost ał y m u przyznane nie
I V.6.6) I nf or m acj e dodat k ow e:
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