Ogłoszenie nr 603875-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Gmina Myślenice: Budowa drogi gminnej nr 540219K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w
miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice
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 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 Myślenice, krajowy numer identyfikacyjny 351555418, ul. Rynek 8/9 ,
32-400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126392300, e-mail bzp@myslenice.pl, faks
126392305.
Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.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
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://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

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

Tak
http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne oraz https://ellic.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
Tak
adres
www.ellic.pl

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:
(dotyczy wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji) Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice Polska

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 540219K w km od
0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice
Numer referencyjny: BZP/271/52/2019
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:
tylko jednej części
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: Zakres
zamowienia obejmuje w szczególności: 1. budowę drogi gminnej klasy L - przedłużenia ul. Solidarności
na os. 1000-lecia w Myślenicach o szerokości 6,00 m o przekroju ulicznym od km 0+000,00 do km
0+472,77; 2. budowę wzdłuż drogi jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego po lewej stronie o
szerokości 3,50m; 3. budowę zatok postojowych po lewej stronie projektowanej drogi; 4. przebudowę
istniejącej nawierzchni w celu dostosowania do rozwiązań projektowych (początek i koniec odcinka), 5.
przebudowę i budowę zjazdów i włączeń do drogi, 6. budowę przepustu pod koroną drogi w km
0+064,50 o przekroju kołowym 1,00m, 7. budowa odcinka prawostronnego rowu otwartego, 8. budowa
odcinka prawostronnego rowu krytego, 9. budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm o długości
416,5 m, 10. budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm o długości 397,50m, 11. przebudowę
istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 300 kolidującej z przedmiotową inwestycją na wodociąg o
średnicy 90-400 PN16 o sumarycznej długości 382,50 m, 12. budowę sieci energetycznej linii kablowej

nn - linii oświetleniowej o łącznej długości 472,50m, 13. przebudowę istniejącej sieci energetycznej linii
kablowej nn kolidującej z przedmiotową inwestycją o łącznej długości 27,00m, 14. zabezpieczenie
istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z budowaną drogą za pomocą rur osłonowych, 15.
rozbiórkę budynku gospodarczego 16. budowę kanału technologicznego Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 i 2a do ogłoszenia

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2941492,91
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: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-30

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną odpowiadającą
przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/
przebudowy/modernizacji/remontu ulicy, drogi lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni
bitumicznej Wartość usługi uznanej za spełniającą warunek nie może być niższa niż 1.000.000 zł
brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełniana podstawie oświadczenia wykonawcy Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie
robót w ramach jednej umowy. Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden wykonawca
musi wykonać co najmniej 1 zadania o których mowa w opisie warunku. W przypadku wykonawców
składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę do spełnienia
niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, koniecznym jest wykazanie posiadania
wymaganego doświadczenia przez odpowiednio: a) co najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w
skład zespołu wykonawców, którzy składają wspólną ofertę, b) podmiot trzeci na którego zasoby w
celu spełnienia warunku powołuje się wykonawca składający ofertę. Jeśli Wykonawca biorący
indywidualnie lub wspólnie udział w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem przy innym zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym
postępowaniu, zobowiązany jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia, które
potwierdza jego doświadczenie. II. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że
dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie tj.: a) co najmniej jedną osobą, która będzie
pełnić funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania: - uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez
ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, - doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych. Przez doświadczenie rozumie pełnienie funkcji kierownika budowy dla co najmniej
jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w
zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/ modernizacji/ remontu ulicy, drogi lub ciągu pieszo-

rowerowego o nawierzchni bitumicznej b) co najmniej 3 osobami, które w sposób bezpośredni będą
wykonywać przedmiot zamówienia, i które posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót
budowlanych. Zamawiający wymaga, aby osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą
wykonywały ogólnobudowlane były zatrudnione, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełniana podstawie oświadczenia wykonawcy.
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 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
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:

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
50 000.00 zł

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 0
Maksymalna liczba wykonawców 0
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:
Nie
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:
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

100,00

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

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):

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:
https://ellic.pl/
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne oraz https://ellic.pl/
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Do Wykonawców dopuszczonych przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną
zaproszenie do składania ofert na adres e-mail Wykonawcy wskazany we wniosku. Wykonawcy
niezarejestrowani w systemie pod adresem http://ellic.pl lub posiadający inne konto otrzymają w
zaproszeniu informację o założeniu konta użytkownika wraz z loginem stanowiącym adres e-mail
Wykonawcy podany we wniosku. Aby zalogować się do systemu należy kliknąć w link podany w
wiadomości przesłanej przez Zamawiającego. Po pierwszym zalogowaniu do systemu Wykonawca
powinien utworzyć hasło dostępu do konta (menu Konto, opcja Zmień hasło). Minimalne wymagania
techniczne urządzeń informatycznych: komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet
Explorer (wersja od 7), Firefox (wersja od 11), Google Chrome (wersja od 5.0.3), stałe łącze
internetowe.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Zamawiający ustalił minimalną wartość postąpienia w wysokości: 5000 PLN Zamawiający ustalił cenę
wywoławczą w wysokości: 3700000 PLN brutto Wykonawcy logują się na stronę internetowej
http://ellic.pl wybierając z menu pozycję Zaloguj. Następnie wybierają z menu pozycję Licytuję i
odpowiednią licytację z dostępnych. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne
korzystniejsze oferty (postąpienia). Wykonawcy mogą składać kolejne korzystniejsze postąpienia za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://ellic.pl od momentu otwarcia do
momentu zamknięcia licytacji. System pozwala na składanie ofert wyłącznie o cenie niższej od ceny
oferty najkorzystniejszej w danym momencie, co najmniej o kwotę określonego minimalnego
postąpienia. Aplikacja umożliwia składanie postąpień z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc
po przecinku (separator dziesiętny - kropka; ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku). W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje cenę oferty niższą od najkorzystniejszej oferty w danym
momencie o więcej niż 20% system zażąda dwukrotnie potwierdzenia zaoferowanej ceny. W trakcie
licytacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą

elektroniczną, za pomocą formularza (komunikatora) umieszczonego na platformie licytacji
elektronicznych. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w
toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. W toku licytacji
elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycjach
złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o
cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie
ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: - wpłyną
mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo - nie zostanie złożona
żadna oferta;
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 20 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-10-15 godzina: 11:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od przekazania zaproszenia: godzina 09:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zakończenie licytacji: licytacja ulegnie zakończeniu (zamknięciu) po 20 minutach bez postąpienia.
Jeśli od godziny 09:00 do godziny 09:20 nie zostanie złożone żadne postąpienie licytacja ulegnie
zakończeniu o godzinie 09:20. Jeśli natomiast w tym czasie (09:00 - 09:19:59) zostanie złożone
postąpienie, licytacja zostanie przedłużona o 20 min od czasu złożenia postąpienia. Każde postąpienie
w pewien sposób przedłuża licytacje o 20 min tzn. daje 20 minutowy czas na złożenie kolejnego
postąpienia. Jeśli zaś przez 20 min nie zostanie złożone jakiekolwiek postąpienie licytacja zakończy
się. W przypadku licytacji z określeniem sposobu zakończenia "po 20 minutach bez postąpienia" nie
ma powodu, aby czekać ze złożeniem postąpienia, gdyż każde postąpienie daje kolejne 20 minut na
ewentualną odpowiedź konkurencji.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wartości brutto ceny oferty. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
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. Zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w
pkt 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
1. Przed zawarciem umowy wykonawca musi dokonać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Oferowany przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej w minimalnym zakresie wszystkie
bez wyjątku wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 2 i 2a do ogłoszenia. Jeśli
zaoferowany przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, przedmiot nie spełnia wymagań
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do zmiany
parametrów oferowanego przedmiotu na taki, który spełni wymagania Zamawiającego bez zmiany
ceny oferty wykonawcy. Jeśli mimo wezwania wykonawca nie dokona zmiany Zamawiający
potraktuje ten fakt jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, wraz z konsekwencjami
wynikającymi z tego faktu, w szczególności zatrzyma wniesione wadium. 3. Od Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i dostarczenia przed
zawarciem umowy zestawienia kosztów elementów zamówienia

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:
na warunkach określonych w załączniku nr 3
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: 2019-10-15, godzina: 11:00,
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
> pl
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 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:
Z uwagi na ograniczone miejsce szczegółowe informacje zostały zawarte w pliku "Ogłoszenie o
zamówieniu.pdf"i zamieszczone na stronie http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowieniapubliczne oraz https://ellic.pl/ wraz z pozostałymi dokumentami postępowania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

