Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.miastko.pl
Ogłoszenie nr 40541 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.
Miastko: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku – II etap, pow. bytowski, woj.
pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 Miastko, krajowy numer identyfikacyjny 52635700000,
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ul. ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 572 081,
e-mail it@umig.miastko.pl, faks 598 572 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.miastko.pl
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.miastko.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.bip.miastko.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Urząd Miejski w Miastku, ul Grunwaldzka 1, 77-200Miastko,pokój nr 19 (sekretariat
burmisrza)
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
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adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu
Miejskiego w Miastku – II etap, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WOA.271.2.2017.JM
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
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w
ramach kontynuacji remontu budynku Urzędu Miejskiego w Miastku w zakresie
obejmującym korytarze na I i II piętrze, klatek schodowych (wejście na I, II i III piętro),
pomieszczenia biurowe na parterze i na II piętrze, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ścian fundamentowych. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się
za pomocą: 2.1. Dokumentacji projektowej składającej się z części architektonicznej i
elektrycznej obowiązujących w zakresie niniejszego postępowania; 2.2. Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót. w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 3.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentacji obejmuje następujący rodzaj i
zakres planowanych robót dotyczących pomieszczeń: nr 2, 5, 6, 36, 37 (rys. nr 2 - Rzut
parteru); 1, 2, 31, 33 (rys. nr 3 - Rzut I piętra); 1, 3, 14, 15, 16 (rys. nr 4 - Rzut II piętra), nr
1 (rys. nr 5- Rzut poddasza) m.in.: 3.1. tynki i okładziny wewnętrzne: 1) uzupełnienie
tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i stropach; 2)
wykonanie gładzi jednowarstwowej o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na podłożu z
tynku; 3) malowanie powierzchni ścian i sufitów; - w.w. roboty należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową część architektoniczna w zakresie pomieszczeń nr 5, 6, 36, 37,
klatki schodowej wg rys. nr 2 (Rzut parteru); pomieszczeń nr 2, 33, 31 (korytarze) wg rys.
nr 3 (Rzut I piętra); pomieszczeń nr 14, 15, 16, klatka schodowa wg rys. nr 4 (Rzut II piętra)
i (rys. nr 5- Rzut poddasza) 3.2. sufity podwieszane (profile stalowe, wypełnienie płyty z
włókien mineralnych): 1) pom. nr 2 i 33 (rys. nr 3 - Rzut I piętra) 3.3. roboty posadzkowe –
wykonanie podłóg wykończonych: 1) płytkami ceramicznymi (terrakota) a) pom. nr 2 i 33
(rys. nr 3 - Rzut I piętra) 2) wykładziną z tworzywa sztucznego (tarkett): a) pom. nr 31 i 16
(rys. nr 3 - Rzut I piętra; rys. nr 4 - Rzut II piętra),) 3.4. stolarka drzwiowa 1) wymiana
drzwi wraz z ościeżnicami na: a) D1 – 16+1+4 szt, b) D4 – 1 szt., c) D5 – 1 szt., d) D6 – 1
szt.; 2) renowacja drzwi: a) drewniane pom nr 13 3) Wymiana skrzydła drzwiowego: a) D1
pełne na przeszklone - wg rys.: nr 2 - Rzut parteru; nr 3 - Rzut I piętra, 4 - Rzut II piętra.
3.5. roboty elektryczne: 1) montaż opraw świetlnych; 2) montaż obudowy tablic
energetycznych; 3) układanie przewodów; 4) układanie rur winidurowych - w
pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówieniem – wg rys. nr 1, 3, 5, 6 - branża
elektryczna. 3.6. roboty malarskie _-_wszystkie pomieszczenia objęte przedmiotem
zamówienia 3.7. roboty izolacyjne - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian
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fundamentowych – wg rys. nr 1, 3, 5, 6 - z uwzględnieniem robót towarzyszących,
pomocniczych i tymczasowych
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111300-1, 45311200-2, 45410000-4, 45432100-5, 45321000-3,
45442110-1, 45442100-8, 45421000-4, 45421146-9, 35320000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
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:
data zakończenia: 30/06/2017
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: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i
uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających
wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem
niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w
zakresie tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do
wykazania, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku
zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania
tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy
konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do
wykazania: 1)iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prawidłowo 4

nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadające swym rodzajem niniejszemu
zamówieniu polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynków i innych obiektów
budowlanych o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt
tysięcy złotych), 2)w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, że: dysponuje i/lub będzie dysponował osobą lub osobami przewidzianymi do
pełnienia funkcji: a)kierownika robót - posiadającą odpowiednie dla tego charakteru
zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności ogólnobudowlanej do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Przy czym Zamawiający dopuszcza
odpowiadające im odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE (t.j.: Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach wyszczególnionych w ogłoszeniu i odpowiednio w części 9.0. siwz, które
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania
tego warunku zgodnie z opisem w w/w części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy
konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie. Warunek zostanie spełniony,
jeżeli: 1)wskazane w wykazie robót budowlanych robota/y budowlana/e będą odpowiadały
w/w opisowi, a załączone dowody będą określały, że została/y wykonana/e w sposób
należyty oraz będą wskazywały, że została/y wykonana/e zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończona/e; 2)z informacji zawartych w wykazie osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będzie wynikać, że
osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenia
pozwalające na pełnienie funkcji powyżej określonych. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy
konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać wspólnie.
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
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
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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:
W zakresie: 1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a)dokumenty potwierdzające, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w
poz.III.1.2 ogłoszenia tj. nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych); Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w wymaganych
dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 2)zdolności technicznej lub zawodowej:a)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
zawierający nie mniej niż dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem
niniejszemu zamówieniu polegające na budowie, przebudowie remoncie budynków i innych
obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych), 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, 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; b) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
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)
1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się
dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku
oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej
formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo
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osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do
oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie
spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich
(podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru
oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia
publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie w ofercie części
zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 5.
wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu 6.związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku
wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów
wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 7. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
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. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, oraz z 2015r., poz. 978 i 1240 ze
zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego - PKO BP nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w
ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do
uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w
kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione
wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego
dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do
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wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form
wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 siwz (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy
dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium
wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
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:
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:
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nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
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):
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:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres gwarancji 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 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

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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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:
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:
nie
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:
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:
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:
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Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i
uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za
które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę
rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji
zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie
zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub
inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą
kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie
wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych
przyczyn wstrzymania robót, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji
projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze
prowadzenie robót spowodowane np. koniecznością zmian rzędnych posadowienia
określonych elementów w dokumentacji projektowej (rurociągi kan. deszczowej, korpusu
drogi ze względu na konieczność nawiązania wysokościowego do istniejącej zabudowy
itp.), okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) szczególnie
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. jeżeli w miejscu realizacji zamówienia
wystąpią warunki atmosferyczne nieodnotowywane przez synoptyków w czasie ostatnich
trzech lat przed datą ich wystąpienia okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o
dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały; 2) zamiany wyrobów
budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca
wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może
zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami
jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z
dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu
wyższym niż wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny oferty; 3)
zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego spowodowanymi względami
organizacyjnymi stron; 4) rewaloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy: a) stawki podatku VAT od towarów i
usług, b) 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, c)
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.
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: 24/03/2017, godzina: 12:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

Zamawiający
(-)
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