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Ogłoszenie nr 575190-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.
Gmina Chorzele; „Dostawa wraz z montażem rowerowego placu zabaw - pumptrucka”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Nie
Nazwa projektu łub programu:------O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działałność, łub działałność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą reałizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginałizowanych:
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/powierzyłi
przeprowadzenie postępowania:
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyłi 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:----1 .1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny
55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosióskiego 1,06-330 Chorzele, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751
65 30.
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
Adres profilu nabywcy:----Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne;---I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) 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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Tak
www.bip.chorzele.pl/Przetargi
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 łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:----Wymagane jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Adres:
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 2 (sekretariat I piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
łł.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wraz z montażem
rowerowego placu zabaw - pumptrucka”.
Numer referencyjny: PN/15/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:
Nie
II. 2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) 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 łub 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 J a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę łub roboty budowlane:
l)Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: ajDostawę i przygotowanie toru rowerowego
PUMPTRUCK, z modułowych elementów, na systemowej podbudowie, minimalna długość
toru 142 m, bjodtworzenie elementów środowiska po montażu pumptrucka. 2)Prace
przygotowawcze: ajsplantowanie, wyrównanie i oczyszczenie istniejącego terenu,
przygotowanie go pod wykonanie nawierzchni, bjwytyczenie strefy bezpieczeństwa oraz
lokalizacja urządzenia, cjwyprofilowanie podłoża pod nawierzchnię żwirową ( spadki nie mogą
przekraczać 3%), należy zastosować warstwę kruszywa o grubości min. 10 cm pod którą musi
się znaleźć warstwa oddzielająca geowłókniny. Optymalnym rozwiązaniem jest warstwa żwiru
najlepiej płukanego, np. granit, bazalt. Frakcja kruszywa powinna wynosić od 10-31 mm).
3)Prace montażowe i wykończeniowe: ajmontaż gotowego urządzenia - pumptrucka, bjmontaż
pozostałych elementów małej architektury: ławek, stojaka na rowery, tablicy z regulaminem,
kosza na śmieci, cjhumusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie,
djuporządkowanie terenu, ejwykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4)Lokalizacja. Teren
objęty inwestycją zlokalizowany jest w Chorzelach przy ul. Zygmunta Padlewskiego, na
działce o numerze ewidencyjnym 1062/3, obręb 001, o powierzchni 4 0548 m2. Na w/w działce
znajduje się : boisko o wymiarach 100x65 na którym odbywają się mecze piłkarskie,
przygotowywany jest teren pod piłkę plażową, w bezpośredniej odległości znajduje się
oświetlony obiekt ORLIK, który jest wyposażony w boisko do piłki nożnej, boisko do piłki
siatkowej i koszykowej. Część obiektu obejmuje monitoring. Lokalizacja pumptrucka została
umieszczona na mapie zasadniczej, stanowiącej załącznik Nr 8 do niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia. 5)Charakterystyka urządzenia. Pumptruck składa się z muld, zakrętów
profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie
i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz
poprawia zmysł równowagi. Pumptruck to kombinacja minimum 28 pompek rozpędowych oraz
minimum 14 band o różnych promieniach skrętu. Minimalna długość toru 142 m. Wykonanie
wokół toru strefy bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące elementów: -wysokość modułów
zakrętów minimum 95 cm, -wysokość modułów garbów minimum 49 cm, -szerokość warstwy
jezdnej minimum 1 m, -elementy oparte o konstrukcję ze sklejki wodoodpornej, obustronnie
laminowanej o grubości 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego, -każdy moduł
zakrętu stanowi 15° wycinek kąta pełnego, -moduły winny być ze sobą połączone przy pomocy
śrub 10/60 mm, -element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o żywice
posiadającą wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność. -Górna część kompozytu
pokryta jest warstwą antypoślizgową. Na górnej powierzchni warstwy jezdnej nie mogą

znajdować się elementy łączące ją z elementami konstrukcyjnymi, -dolne połączenia śrubowe
muszą być wzmocnione ocynkowanymi ogniowo kątownikami z blachy stalowej o grubości
min 4mm, -urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek ze sklejki. wszystkie elementy toru muszą posiadać uchwyty ułatwiające ich podnoszenie i manipułację, wszystkie ełementy toru muszą być ze sobą sparowane z tolerancją 3mm, -wykonawca udzieli
co najmniej 2-letnią gwarancję na konstrukcję urządzeń i 5-letnią gwarancję na element jezdny.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, -wszystkie zastosowane wkręty cynkowane, -wszystkie zastosowane metalowe elementy muszą być cynkowane ogniwowo, rowerowy plac zabaw musi dawać możliwość rozbudowy o kolejne elementy, -tor rowerowy
musi być zgodny z normą PN-EN 14974+Ał :2010, -dopuszcza się zmianę konfiguracji
ułożenia toru, -kołor nawierzchni jezdnej pumptrucka - do uzgodnienia z inwestorem. Elementy
małej architektury są wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia)'.
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta;----(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)----11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
łub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakicb zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -—
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie łub okres, na który została
zawarta umowa ramowa łub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
w miesiącach: ---- lub dniach:----lub
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-15
II. 9) Informacje dodatkowe:---SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III,1.1) Kompetencje łub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe----III. 1.2) Sytuacja finansowa łub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe:-----111,1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z
montażem elementów sportowych i rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury i
zagospodarowaniem terenów zielonych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto (w
ramach jednej umowy).
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
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
111.3) 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
Oświadezenie o spełnianiu kryteriów selekcji:
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 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
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp, będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których
mowa w pkt 1) powyżej, dotyczące tych podmiotów. 3)Jeżeli wykonawca ma siedziby lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4)Dokumenty, o których mowa w pkt. 3)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5)Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje si^ dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje si^ je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedziby lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanawiania pkt 4)
mają zastosowanie.
IIL5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT I USTAWY PZP
HI.5.I) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ajwykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów okreśłających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; bjdokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sum^ gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w lit. b) powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez
Wykonawcy innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:----III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP----IH.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podłeganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę. 5. Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. I) OPIS
lY.I.I) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium;
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 5.000,00 złotych, słownie: pięć tysięcy złotych. 3.Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: IjWadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy:
a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w 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 (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003
0002 z adnotacją: "Dostawa wraz z montażem rowerowego placu zabaw - pumptrucka ". Do
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4) Wadium nałeży wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5)Wadium musi
obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 6)Wadium wniesione
w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe
zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium
w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. 8)Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz
należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Dokument wadiałny
musi identyfikować wykonawcę, oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie
wadium w przedmiotowym postępowaniu. 9)Połisa, poręczenie, gwarancja lub inny
dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Wadium nie może zawierać
zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W przypadku niewniesienia wadium
lub jego wniesienia w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4.Zwrot wadium. 1jZamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt ł4.5. a) SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.ł ustawy pzp (opisanego w pkt. 14.4.ł SIWZ)
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu. Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata wadium. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: ajwykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. ł ustawy Pzp, pełnomocnictw łub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. b)Wykonawca. którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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 -......
Maksymalna liczba wykonawców ----Kryteria selekcji wykonawców:----IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:----Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:---Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:----Informacje dodatkowe:----Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:.......
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:----Informacje dodatkowe:----W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:----Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:----Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:----8

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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:---IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IY.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres rękojmi i gwarancji
40
IY.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IY.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V,3,1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:----Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:----Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):----Informacje dodatkowe----IY.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: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:----Informacje dodatkowe:----IY.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:----IY.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----Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
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:
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV,6,I) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):----Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym----IV.6.2) Termin składania ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:----Data: 2018-06-29, 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodłegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości łub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe łub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości łub części
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zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:----Zup. B U R t^ T R Z A
mgr Katanyifa Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE
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