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Ogloszenie nr 53988 I -N-20 I 7 z dr,;.a 2017 -06-27 r.

In$ytut Mdeorologii i Goepodarki Wodnq - Pai$worary Indytut Badaivcqy: Rernont indalacji
odgronoru{ budynk6r PSFIM znajdujqcych siqnateeniesiedziby Oddziatu IMGW-PIBw
Krakoivie prry ul. Piotra Borowego 14" w trybie " zaprojektuj i wybuduj"

.

OGt-OSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budorarlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszs,zanie obowi4zkowe
Ogtoszanie dotyey'. Zam6wienia publicznego

Zam6ruieniedotyczy projektu lub programu wspolfinansowanegoze$odk6rl Unii EuropQskiQ
Nie

Nazwa prcjektu lub programu
O zamcnrieniemogq ubiega6sigwylqczniezaklady pracy chronionQ orazwykonarcy, kt6rych

dzialalnoS, lub dzialalno56 ich wyodr$nionych organizacyjnie jednodek, kt6re

bflq

ralizwvaly an6ntienig ob{ muje spotecznq i zawodorq integracjgoob bdAcych czlonkami
gr up spoleczni e mar gi nal izovvanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej
kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy niZ 30o/o, os6b zatrudnionych

pnez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Podqpovanie pr zept ar'tadza crrttral ny zamariaj qcy
Nie
Podqpoaran i e

p

t

zqt wt dza

pod m i ot, kt6r emu

z:ima ti 4 1cy po^,i

er

zytlpo /i erryl

i

przeprovadzanie podqpoarania
Nie
I

nformaQ e na

tenat podmiotu kt6reru zamaviajqcy powierzyt/povtriazyli proruadzenie

podQpowania:
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Podqporaniej ed przeprd^,adzanewsp6lnie przez zamawiaj Ecych
Nie

Jezeli tak, nale2y wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz
poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Podqpoivanie jed przepro\ /adzanewsp6lniez zamaiviajqcymi z innych panSw
czlonkoivskich Uni i Europ{

skii

Nie

W przypadku

pr zepr ouradzan ia podqporuania wsp6lnie z zamawiaj qcymi z

czlonkorskich Unii Europ{skiQ

-

innych pafiSw

majqce zastoso\ /anie krajoive praivo zam6ili€n

publicznycfr:
I

nformaQ e dodetkove

l.

1)

NAZWA I ADRES Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy

Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. PodleSna

InstSrtut

6l ,01673

Warszaw4

woj. rnazowieckie, paristwo Polska,el.22 5694230, 5694416, 5694263, , e-mul
grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, , faks 225 694 415.
Adres strony intemetowej (URL): www.imgw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostgp do narzgdzi i rurz1dzefilttb formatow

plik6q kt6re nie

s4

og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny

(proszg okreSli6):

Paistwowy Instytut Badawczy
1.3)

wsPolNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (ierdi

dotyczy):

Podzial obowipk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprovtadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za przsprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zanrawiaj4cy, czy zan6wienie bgdzie udzielane przez
kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostaly ch zamawiaj qcych)

:

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pdny i bezpo5redni do$qp do dokument6iv z pod€po^,ania mo2na uzyskac
pod

adren

(URL)

Tak

www.imgw.pl

Adres strony intandorrt{ , na

ktor{

zamieszczona

b$le

speqyfikaQ a idotnycfi warunk6r,v

zam6\rvienia
Tak

www.imgw.pl

Dodqp do dokument6/v z posteporuania

jd

ograniczony -

wiqc{ informaQ i mo2na

uzyskao

pod adressn

Nie

Ofaty lub wniocki

o dopuwczaniedo udzialu w podQpo^/aniu nalezy

przsllafi

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuvczone jest przedanieofat lub wniosko/\r o dopuvczerie do udlalu w

podso\/aniu w inny spo€6b:
Nie
Inny spos6b:

\Afmaganejed przedanieofat lub wniosk6w

o dopuszczaniedo

udlalu w podQpoivaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
Oferty naleZy skladad w formie pisemnej pod rygorem niewaino6ci.
Adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pafstwowy Instytut Badawczy, Oddzial. w

Krakowie, ul. Piotra Borowego 14,30-215 Krak6w
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KomunikaQa dektroniczna wymaga korzydaniaznarz{,A i urz@zat lub format6iv plik6u
kt6re nie sq o96lnie dostpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpodredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moina uzyska6 pod
adresem: (URL)

ll.'l)

Nazwa nadana zam6^,ieniu przez zamauriajqcego: Remont instalacji odgromowej

budynk6w PSHM znajduj4cych sig na terenie siedziby Oddzialu IMGW-PIB w Krakowie przy ul.
Pioha Borowego 14" w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
N

uma r derencyj ny : ZP /2 I 20 17 / Ol<k

Przed wvczqciem podepo\ /ania o udzidenie zamcnarieria przeprcnrrradzono dialog tedniczny

Nie

ll.2) Rodzaj zamo ,ienia: Roboty budowlane
ll.3) Informacja o moitiwogi sktadania ofert

caqscioarych

Zam6wienie podzielone jest na czgdci:

Nie

Ofaty lub wnioeki

o dopuszczanie do

udlatu w podQpo\ /aniu mo2na skladac w

odniesieniu do:

Zanauidlryy zdrzega sobie prawo do udzidania lqcznie na{gpujqgycft

czqSci

lub grup

czeSci:

Maksymalna liczbacz45d zamo,^rienia, na kt6re mo2e zoda6 udldonezam6rvienie jednanu
wykonawcy:

ll.4) Krotki opis przedmiotu zam6ivienia (widko66, zakres, rodzaj i
rob6t bdodanycfr lub okeileniezapotrreboruania i

4z16
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innoracyj nego - okre$enie zapotrzebo /ania na innot /asyj ny produkt, uduge lub roboty
budoullane Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie remontu instalacji odgromowej budynk6w
PSHM majduj4cych siE na terenie siedziby Oddziatu IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra

Borowego 14 w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zam6wienia obejmuje w szczeg6lnoSci:
zgloszenie rob6t do wla6ciwego urzgdu, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z

obowi4zuj4cymi przepisami, wykonanie rob6t remontowych instalacji odgromowej w oparciu o
wykonan4 dokumentacjg, wykonanie pomiar6w instalacji, sporz4dzenie i przekazanie
zamawiaj4cemu tych protokol6w, przekazanie dokumentacji powykonawczej. Szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wienia zawarty jest w SIWZ oraz Zal4cznikt nr 2 do SIWZ - Program
Funkcj onalno -Uzytkowy (PF U) z zaL4cznikuni.

ll.5) Gldivny kod CPV: 45312310-3

Cfl/:

Dodatkorekody
Kod CPV
71321000-4

7t240000-2
45310000-3

45111300-l
45111000-8

ll.6) Calkoitrita warto6e zam6/viania (eidi zarEiviajEcy podaje informaqeo wartoli
zarmruienia):
Wartod6 bez

VAI:

Waluta:

(w prrypadku

unur ranpwych

lub dynanicaego sy*snu zakup6iv

-

szacunkcniva

calko /ita

nnksynelna warto56 w catym okresie obcwiqA/wania umo^y rarm^,q lub dynanic,nego

sy$eru zakupo|)

ll .n Czy przea/dujesiqudldeniezamovvien, o ktoryd mo\/a w art. 67 ud.

1

pkt 6 i 7lub w

art. 134 uS. 6 pkt 3 u$arrry P4: Nie
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Okre6lenie przedmiotu,

wielkojci lub zakresu oraz warunk6w

na

jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

ll.8) Okres, w kt6rym realizo\ /ane bdzie zam6^/ie1ie lub okres, na kt6ry zgdala zaryatla
umovva ramo\ /a lub ok res, na

kt6ry zodal udanc

^/iony

dynamiczny sySern zakup6,v:

miesi4cach: lubdniach:
lub
data ro4oczQcia: lub zakoiczenia: 2017-11-08

| 1.9) |

II

nforma{edodatkore

I.1) WARUNKI UDZIAL U W POSTEPOWANI U

lll.'1.1) Kompdange lub upra^/nienia do pro /adzmia okre6lonQ dzialalno6ci zawodotttQ,
o

ilewynika to z odr$nych przepisorv

Okre6lenie warunk6w: nie dotYczY

Informacje dodatkowe
|||

.1.2)

Wtuacja finanwvva lub ekonorniczna

Okreslenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu dotycz4cy sytuacji
finansowej i ekonomicznej jezeli wykazg, i2 posiada oplaconq polisg, a w przypadku jej braku

inny dokument potwierdzaj4cy,

2e

jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

dzialalnoSci zvi4zanej z przedmiotem zam6wienia na kwotq min.: 500 000,00 PLN
Informacje dodatkowe

lll.1.3) Zdolnosc tohniczna lub zawodcwa
OkreSlenie warunk6w: Wykonawca spelni warunek udziatu w postgpowaniu dotyczqcy

zdolnosci technicznej lub zawodowej jezeli wykaze, i2 wykonahrie wczesniej ni2 w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalno$ci
jest kr6tszy

-

w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i zlozonosci

por6wnywalnej z zakresem niniejszego zam6wienia, polegaj4cych na remoncie instalacji
odgromowej, karZda o minimalnej wartosci brutto 180 000,00 zl z zalqczeniem dowod6w
okre5laj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonan e nale?ycie, w szczeg6lnoSci

informacji o Wm czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
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prawidlowo ukoriczone; wykaz4, 2e maj4 skierowane do realizacii zam6wienia nastgpuj4ce
osoby: 1 osoba posiadaj4ca uprawnienia budowlane w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych. Wymagane jest do3wiadczenie zawodowe nie mniejsze ni2 3 lata,1
osoba posiadajqca uprawnienia budowlane

w specjalno6ci og6lnobudowlanej. Wymagane jest

do(wiadczenie zawodowe nie mniejsze niz3lata,1 osoba posiadaj4ca uprawnienia pozwalajqce
na kierowanie robotami objgtymi przedmiotem zam6wienia. Dopuszcza sig, iz bgdzie to jedna z

os6b wymienionych powy2rcj.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczprie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci pt,ry- rcalizzcii

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:
||

t.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

lll.2.1) Pod$aruy wykluczenia okre5lonew art. 24 ud.

1

udawy Pzp

lll.2.2)Zamawiajqcy przarvidujewykluczeniewykona\ivcy na podda /ieart. 24 u$.

5

udarvy Pzp Tak Zarnawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okredlona w art. 24 ust. 5 pkt

lf f .3)

I ustawy Pzp)

wYKAz os^/rADczEN S(LADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU

WSTEPNEGO POTWTERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
O$rviadczenie o nieodleganiu wykluczeniu oraz spdnianiu warunko/v udzialu w

po$Qpo,vaniu
Tak
O5ruiadczen ie o

spdnianiu krytaioiv sdekcji

Nie
ffl

7 216

.4)

wYKAz os^/r ADcz EN L UB DOK UM ENToW, S(LADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWAWART.25 UST.

1

PKT 3

USTAWY PZP:
odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnodci
gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

I

ustawy Pzp

III.$ WYKAZ OSA/IADCZEN LUB DOKUM ENTOW S(I-ADANYCH PMEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART,25 UST.

1

PKT

1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRES E SPEI-NIANIA WARUNKOW UDZIAT-U W POSIQPOWANIU:
informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kedytowej potwierdzaj4cej
wysokod6 posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnoS6 kredytow4 Wykonawcy, w okesie
nie wcze6niejszym ni2

I

miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert; dokument6w

potwierdzaj4cych, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia na kwotg min.: 500 000,00 PLN, - wykaz
wykonanych rob6t budowlanych tj. instalacje odgromowe, wykonanych nie wcze3niej niZ w
okresie 5 lat pzed uplywem terminu skladania ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiot6w, na rzeczkt6rych roboty te zostaty wykonane, z zalqczeniem dowod6w
okre5laj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczeg6lno6ci

informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodrtte z ptzepisami prawa budowlanego

i

prawidlowo ukoriczone; wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia
publicznego, w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, do5wiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takZe zakresu

wykonywanych przez nie czynnofici oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi
osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
fft

.6)

wYKAz os^/t ADcz EN L U B DOK UM ENToW SKTADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

l

PKT 2

USTAWY PZP

8z16
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lll,7) INNE DOKUMENTY NIE WYM IENIONE W pkt lll.3) - lll.6)
Znbowiqzarie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby - jezeli dotyczy, Dow6d wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) oPrs
I

V. 1.

1

) Tryb udzi d en i a zam6ryi an i a: Przetarg nieograniczony

lY.1.2l Zama'uiajqcy zqda wniedenia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawc6w wniesienia wadium w wysoko5ci: 4 500,00 zlotych
(slownie: cztery tysi4ce pig6set zlotych)

1V.1.3) PrzaMduje sJg

udlderie zaliczek

na poczd wykonania zam6wigtia:

Nie
Naleiry podad informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) \Arymaga sigzloZenia

ofat w podaci

katalog6vv dektronicznych lub dolqczatia do

ofert katalog6riv dektronicznycft:
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

lV.1 ,5.) Wymaga sig zlo2ania oferty war iantoivq

:

Nie
Dopuszcza sig zloienie oferty wariantowej

Nie
ZLo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig

tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

1V.1.6) Przavidywana

9

z16
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podeo\/aniu
(prdarg ogranicany, n€ocjacje z oglosreniern, dialog konkurencyjny,

partnersh/vo innoracyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

1

V. 1.7) I nf

orma$ e na tenat umc

^/y
Umowa ramowa bgdzie zaurarta:

ramq,q

l

ub dynamicznego rySernu zakup6tl:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Nie
Adres strony intemetowej , na kt6rej bgd4 zanieszczone dodatkowe informacj e dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicanych:

Przewiduje sig pobranie ze zloaonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

1V.1.8)

AukQa dd<tronicaa

Pr zeui

dl

ane j ed przepr ovvadzen i e aukQ i d ekt r on i cznQ

ogranic@ny, negocj aqe z

(prdarg

ni

eograni c@ny,

prdarg

ogilo*nien) Nie

Nale2y poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

l0z16
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Nde!

wd<aza6

b{q

danenty, ktorych wartogi

przedmiotqn aukq i dektroniczt{

:

Przerridujesiq ograniczenia co do przedda,t/ionych wartoAi, wynikajqcez opisl przedmiotu
zam6\ rienia:

Nalei.y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elekhonicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i

jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief):
Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie zlozs'li nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
erapu:
Waxunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1)

Kryte ia oceny ofert:

1V.2.2)

Kryte ia
T.naazenie

Kryteria

L4cma cena ofertowa brutto 95,00
przedfuZona gwarancja

1V.2.3) Zadosouranie

5,00

proc€dury, o kt6rQ mcn ,a w art.z4aau$. 1 uSawy Pzp (ptzetarg

nieograniczony)
Tak

lV.3) Neg@ acj e z oglo€zeniern, dialog konkurancyj ny, partnerdwo inno racyj ne
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1V.3.1) | nformacje na ternat negocjaq i z

ogfoszaliar

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeilenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstqpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezry poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbq etap6w):

Informacje dodatkowe

1V3.2) | nformacje na tenat dialogu konkurencyj

n€o

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiaj4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenraliczby rozwi1zan:
Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V3.3) Informacje na

terat partnerdwa

inno\ivacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty

:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

12z16
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Informacje dodatkowe:

I

V.4) L icytacj a dektroni czna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostQpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne ur z4dzsh informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okeSlenie minimalnych wysoko6ci
post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kl6rzy nie zloiyli nowych postqpief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tredci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

rvs)zMtANA UMOWY
idotne zmiany podanoirrier zavattd

Przwiduj

e sJg

pod$a\wi e

kt6rq dokonano wybo

umcnivy

w Sosunku do tre6ci ofaty, na

u wykonavvcy: Tak

Nale2y wskaza6 zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajqcy przewiduje moZliwodi dokonania w okreSlonych okolicmodciach zmian
postanowieri umowy zawartej z Wykonawc4. Przewidziana w ust. 18.2. mozliwodi dokonania
znrian postanowi eh zawartel umowy obejmuje w szczeg6lnoSci nastgpuj4ce sytuacje: I )

13z16
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obowiqzuj4cych przepisach prawa lub wej6cie w Zycie nowych przepis6w prawa w zakresie
przedmiotu umowy;2) zmiany w innych, powi4zanych z przedmiotem Umowy przedsigwzigciach
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamavtiaj4cego, kt6rych to zmian nie
mo2na bylo przewidzied w

chwili zawarcia umowy, wplywaj4ce na zakres, spos6b lub terminy

realizacji przedmiotu Umowy; 3) zmiany w organizacji Zamawiaj4cego, wplywaj4ce na zakres,
spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy; 4) zmiany podejScia do realizacji wymagari

opisanych w SIWZ , jeircli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezale2nych od

Zamariaj4cego lub Wykonawcy okolicznoSci, kt6re wyst4pily w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz zniany te nie powoduj4 ograniczenia korzydci Zamawiaj4cego;5) zaistnienie innej
okolicznodci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkuj4cej niemozliwoSci4 wykonania lub
rnleirytego wykonania przedmiotu umowy; 6) wystqpienie okoliczno6ci sily wyzszej' o kt6rej
mowa we wzorze umowy; 7) wyst4pienie okoliczno3ci, kt6rych Zamawi al4cy dzialaj4c z naleiryt4
staranno6ci4 nie m6gl przewidzie 6, przy czym warto66 zmiany nie moze ptzekoczye 50oA

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy; 8) zast4pienie
Wykonawcy nowym Wykonawc4, w szczeg6lnoSci w wyniku pol4czenia, podzialu,
przeksztalcenia, upadlodci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o
ile nowy Wykonawca bgdzie spelnial warunki udzialu w postgpowaniu, nie b9d4 zachodzid wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie poci4gnie to za sob4 innych istotnych zrnian umowy; 9)

je2eli zmiany, niezale2nie od ich warto6ci, nie SA istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Pzp; 10) je2eli l4cma wartodd zmian umowy jest mniejsza od l0%o wynagtodzenia brutto
Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy; I l) wyniknigcie rozbieznoSci lub niejasnoSci w
rozumieniu pojg6 uZytych w umowie, kt6rych nie mo2na usun46 w inny spos6b, a zmiatnbqdzie
umo2liwia6 usunigcie rozbie2noSci i doprecyzowanie umowy w celu je dnoznacznej interpretacji

jej zapis6w przez Strony; 12) wyst4pienie okoliczno6ci,

za kt6re odpowiedzialnoS6 ponosi

Zamawiaj4cy, w szczeg6lnoSci bgd4cych nastgpstwem koniecznoSci zmian dokumentacji

projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznoSci mialy lub bqd4 mogty mie6 wplyw na
dotrzymanie terminu zakofczenia rob6t; 13) zwigkszenie czasochlonnodci wykonania rob6t
zamiennych w stosunku do czasochlonnosci rob6t podstawowych objqtych przedmiotem Umowy;
14) przerwanie realizacji rob6l przez Zamawiaj4cego

-

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiaj4cy przewiduje takZe mo2liwo6ci zmiany: 1) umowy w zakresie material6w, palametr6w
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w sytuacji koniecznoSci zrealizowania jakiejkolwiek czgSci rob6t ojejej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwi4zari techniczrych lub

14
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technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj4cych ze sWierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w parciu, o kt6ry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwi4zah grozilo niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem

przedmiotu umowy; 2) podwykonawcy, o kt6rej mowa we wzorze umowy.
I

V.6) I NFORMACJE ADM I NI STRACYJNE

1V.6.1)

$os6b udostQpniania informa$ i o charakterze poufnym UeJdi dotyczy):

$oOf i duzqce

1V.6.2)

ocn roni e i nf or maq i o cfrar akterze pouf nym

Tg'min sktadania ofert lub wnioskcnrv

Data: 2017 -07

-ll,

o

dopuszczs'liedo udzialu w podqporraniu:

godzina: I 0:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebq udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza6 powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w

postgpowaniu

1V.6.3)

Termin zwiqzania ofert4 do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)
1V6.4) Przeividuje sie unie$/alnienie posQpovyania o udzidenie zam 6\ivien ia, w prrypadk u

nieprryznania Sodkdru pochodzqcych z bud2du Unii EuropQ skiQ oraz niepodlegajqcych

a ,rotovr,i Srodk6rrrr z pomocy udzidonq prz€z paiswa czlonko /d(ie Europ{skiego
Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),

ktoemialy

by,b,

pr zen362;one na $inansouranie

calo&j lub czqiEi zam6\ivienia:
1V6.5) Przertriduje sie uni6^/a2nie1ie po$Qpo\ /ania o udzidqlie zamdwienia, jezd i Srodki

du2qe $inansowaniu zam6/vien na badania nauko /e lub prace rozwci

o/\re,

kt6re

z€mailifq(ll ?jl,./niazd przene(z.yo na $inansoraraniecalogi lub czeci zam6\,viflia, nie
zodaly mu wzyznafre
1V6.6) | nfor macje dodatkotive
Mieisce skladania ofert: IMGW-PIB Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14,30-215
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Krak6w, pok. Sekretariat.
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