
Tyski Zakład Usług Komunalnych: „Remont toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Stoczniowców w

Tychach”

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

Ogłoszenie nr 544534-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.
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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: Tyski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny

27848986000000, ul. Budowlanych 43 , 43-100 Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 438 22 00, ,

e-mail biuro@tzuk.tychy.pl, , faks 32 438 22 15.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&

id=35&Itemid=56

Adres profilu nabywcy: http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category& id=35&

Itemid=56

Adres strony internetowej pod którym można 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 (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

http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category& id=35&Itemid=56

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category& id=35&Itemid=56
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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:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem albo w

postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. W przypadku składania

oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Tyskiego

Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub za pośrednictwem

posłańca (kurierem). W przypadku przekazywania ich osobiście, należy złożyć je w sekretariacie Tyskiego

Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, z ewentualnym poddaniem się wszelkim procedurom mającym na

celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 2. W przypadku

składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres:

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy lub

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne
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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: „Remont toru rowerowego typu pumptrack przy ul.

Stoczniowców w Tychach”

Numer referencyjny: TZUK.271.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

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

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

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu toru rowerowego typu pumptrack przy ul.

Stoczniowców w Tychach. 1.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 1.1.wykonanie koncepcji,

1.2.opracowanie dokumentacji projektowej, 1.3.uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, zgód, map, zgłoszeń,

1.4.wykonanie robót budowlanych dla toru rowerowego typu pumptrack o długości ok. 100 mb., 1.5.projekt

wykonawczy. 2.Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia

zostały określone w: 2.1.Załączniku nr 4: w programie funkcjonalno-użytkowym, który zawiera m.in. opis
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przedsięwzięcia, zakres robót, uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, parametry torów,

wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 2.2.Załączniku nr 3: we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

71220000-6

71320000-7

45111000-8

45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

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:  4  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia

podpisania umowy. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub

Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=60d2ec...

5 z 16 27.05.2020, 15:51



wykonujących wszelkie czynności w ramach przedmiotu zamówienia (tj. roboty budowlane), za wyjątkiem:

2.1. czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierowników robót branżowych, tj. przez osoby

pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 2.2. czynności dotyczące realizacji dostaw

wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób,

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz

sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

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:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1.w okresie ostatnich 5 lat,

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

należycie wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub remoncie toru/ów

rowerowego/ych typu pumptrack, w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 120.000,00

zł brutto – ta robota budowlana powinna być zrealizowana w ramach jednej umowy, 2.dysponował osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

dysponował: 2.1.co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, 2.2.co najmniej jedną (1) osobą, posiadającą uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 2.3.Osoba, o której mowa w

pkt. 2.1. musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego,

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego

tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a kierownikiem budowy. 2.4.Wymieniony w pkt 2.1. i

2.2. skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie

wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy
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wynikających z przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

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: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art.

22a PZP. 1.1.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.2.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe

podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.2.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami, lub 1.2.2.zobowiązał się do osobistego Wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ. 2.Z postępowania o

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z podstaw

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.

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, 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
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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:

Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w pkt III 1.3.: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

pięciu (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, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane wykazane ww.

wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej,

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. Wzór wykazu robót będzie przekazany przez Zamawiającego

wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ. 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób będzie

przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4. SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 2. Na zawartość oferty składa się:

2.1. Wypełniony Formularz oferty: 2.1.1. w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem - wzór
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druku formularza stanowi załącznik nr 1a do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w postaci

papierowej) albo 2.1.2. w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym -

wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1b do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w

postaci elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu). 2.2. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt

6.1. SIWZ: 2.2.1. w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem zgodne z załącznikiem nr 2a (w

przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w postaci papierowej) albo 2.2.2. w formie elektronicznej

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodne z załącznikiem nr 2b (w przypadku, gdy

Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu). 2.3. Pełnomocnictwo

osób podpisujących ofertę, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z

właściwego rejestru (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie pisemnej w postaci oryginału

wystawionej przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa lub w

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem (w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem

elektronicznym notariusza). 2.4. Dowody, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeżeli dotyczy). Dowody

należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ (jeżeli

dotyczy). Dokument dotyczący zobowiązania należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej

podpisanej własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot

udostępniający zasoby. 2.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego (jeżeli dotyczy). Dokument należy dołączyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność

z oryginałem notarialnie. Dokument należy złożyć odpowiednio: 2.6.1. w formie pisemnej (w przypadku

gdy Wykonawca składa ofertę w postaci papierowej) – opatrzone własnoręcznym podpisem osoby/osób

udzielającej/cych pełnomocnictwa (w przypadku kopii notarialnej wymagany jest własnoręczny podpis

notariusza) albo 2.6.2. w postaci elektronicznej (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę w postaci

elektronicznej) za pośrednictwem miniPortalu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osoby/osób udzielającej/ych pełnomocnictwa (w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem

elektronicznym notariusza). 2.7. Dokument wadium w formie innej niż pieniężna. Dokument ten winien być

załączony do oferty w oryginale tj. podpisany przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z

reprezentacją (forma pisemna) lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę

dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją (forma elektroniczna). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP,
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przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na

stronie internetowej (http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&

Itemid=56) wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

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

Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany

wnieść wadium na czas związania ofertą. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu

składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1. Pieniądzu,

4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. Gwarancjach bankowych, 4.4. Gwarancjach

ubezpieczeniowych, 4.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W

przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 4.2. - 4.5. dokument winien być wystawiony

na Gminę Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43 – 100

Tychy. 6. Wadium w formie pieniężnej: 6.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: 83 1240 2975 1111 0010 6677 5534 PEKAO Bank Pekao S.A. Kod

Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW 6.2. Przy wnoszeniu wadium

Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez

Zamawiającego. 7. Wadium w formie niepieniężnej: 7.1. Wadium należy złożyć w formie pisemnej, w

oryginale, tj. podpisane przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją lub w oryginale, tj.

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z

reprezentacją. 7.2. Wadium należy złożyć wraz z ofertą. 7.2.1. W przypadku złożenia oferty w formie

elektronicznej wadium należy złożyć z ofertą zgodnie z pkt. 10.5.2. SIWZ. 7.3. Treść dokumentu wadium

winien zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego. 7.4.
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Udzielona gwarancja: 7.4.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na

pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, 7.4.2. musi

obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z PZP, a w

szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z

art. 46 ust 4a i 5 PZP. 7.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 4.2. - 4.5. SIWZ

dokument nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu

dokumentu gwarancji. 7.6. Gwarancja przedłożona w formie pisemnej wygasa w przypadku gdy: 7.6.1.

Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu ważności gwarancji.

7.6.2. Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

7.6.3. Kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę gwarancyjną.

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:

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
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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:

Nie

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

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres rękojmi za wady fizyczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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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:
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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.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 wzoru

umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ jedynie w następujących przypadkach: 1)w razie wystąpienia siły

wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. intensywne

opady atmosferyczne deszczu, śniegu, gradu, huragan, wystąpienie w terminie realizacji umowy

ponadprzeciętnych temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z procesem technologicznym (np.

temperatura uniemożliwiająca krzepnięcie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych), a

także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,

2)nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, stanem klęski żywiołowej

nieprzewidziany brak dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 3)w

razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania

przedmiotu umowy, 4)opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień,

pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących

przepisów prawa, 5)w razie konieczności dokonania zmiany dokumentacji budowlano – wykonawczej, w

oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże

się, że dokumentacja ta zawiera błędy, braki lub wady. 2.Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian,

o których mowa w ust. 1, będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
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umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy. 3.W przypadkach wystąpienia okoliczności, o

których mowa w ust. 1, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres

przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu

umowy. 4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego

przez obie strony) pod rygorem nieważności. 5.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i

usług, na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego zostanie sporządzony aneks do umowy

uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.

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: 2020-06-15, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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