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11.6)Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów —

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7)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:

11.8)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:

11.9)Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

https7/bzp.uzp.gov.pPZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ca5(]2f5-911d-47d7-b101-e<ld7439e58fe7/2:
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111.1)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1)Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

111.1.2)Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w

sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 400 000,00 zł (słownie

złotych: czterysta tysięcy zł)

Informacje dodatkowe

111.13) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada

wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

minimum 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem o wartości

nie mniejszej niż 300. 000 zł ( słownie : trzysta tysięcy zł)

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:

Informacje dodatkowe:

111.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA

https:^bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanepo.aspx?id=7ca502f5-911d-47d7-b101-edd7439e58fe



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

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

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:

https://bzp,uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubtikowanego.aspx?id=7c^502f5-911d-47d7-t)101-edd7439e58feg/2l

httpsd/bzp.uzp.gov.p9ZP400PodgladOpublikowanego.aspK?id=7ca502f5-911d-ł7d7-b101-edd7439e58fe

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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)



24.07.201 Bhttp6://bzp.uzp.gov.pl/ZP4QOPodgladOpublikowanego.aspx?id=7ca502f5-911d'47d7-b101-edd7439e58fe

111.5)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 1 USTAWY PZP

111.5.1)W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

111.5.2)W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6)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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.i) opis

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści

tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment

wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w

pieniądzu — przelewem na konto Zamawiającego POWSZECHNA KASA

OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Odział I w Świnoujściu Nr konta:

52 1020 4870 0000 5502 0060 3944. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PddgladOpublikowanego.aspx?id=7ca5O2f5-911d^ł7d7-b101-edd7439e58fe10/2:



24.07.2018Mtps://bzp.uzp.gov.pkZP400PodgladOpiJblikovvanego.aspx?kl=7ca502f5-911d-47d7-b101-edd7439e58fe

iż wpłacone wadium dotyczy postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia publicznego budowa ratusza etap II 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

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 2016 r, poz. 359 ze zm.).

1Y.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

bItps://bzp.uzp.gov.pkZP40OPodgladOpublikowanago.aspx?id=7ca502f5-911d-47d7-b101.edd7439e58fe11/;
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej:

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowapego.aspx?id=7ca502r5-911d-47d7-b101-add7439e581e12
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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:

1Y.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):

https://bzp.uzp.gov.p9ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?ki=7ca502f5-gi1d-47d7-b101-edd7439e58fe13/z;



IY.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

IY.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpiiblikowanego.aspx?id:.7ca502f5-911d-47d7-b101-edd7439e58fe

60,00

OKRES GWARANCJI 40,00

CENA

ZnaczenieKryteria
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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:

IY.2.2) Kryteria



Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

htłps:Wbzp^zp.govpkZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ca502f5-911d^7d7-b101-add7439e58fe

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:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

2018hnps://bzp.uzp.gov.pyzP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ca502f5-911d-47d7-b101-edd7439e58fe

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
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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:

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:

https:Pbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubllkowanego.aspx?id=7ca502f5-911d'47d7-b101-edd7439e58fe16/:
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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:

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w

stosunku do treści oferty: 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od

towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie

ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku

VAT; 2) w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; W takich przypadkach ulegnie zmianie

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, jeżeli Wykonawca udowodni, że

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od

powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana

https://bzp.uzp.gov.p^ZP400PodgladOpublikowa[iego.aspx?ld=7ca502f5-911d^7d7-b101-edd7439e58fe17/2:
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ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę

wynagrodzenia Wykonawcy. 3) w przypadku zmiany obowiązujących

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy

do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować wydłużenie

terminu wykonania prac; 4) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania

siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy,

działania terrorystyczne, strajk powszechny, a także działania lub zaniechania

działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich

uniemożliwiających terminową realizację zamówienia - zmiana terminu

wykonania przedmiotu umowy o okres nie przekraczający czasu trwania

przeszkody w wykonaniu zamówienia. 3. Ponadto przewiduje się możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w

szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, sposobu

wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do

przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z

dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze

względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej

narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji

publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-

technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3)

konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w

dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4)

tittps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ca50215-911d-47d7-b101-edd7439e581a18/2
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przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania

robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na

nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne

nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5)

wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji

robót; 6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub

zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w

szczególności takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkujące

wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie

ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie,

niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w

trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia

podziemnego, kolizji technicznych; d) warunki atmosferyczne

uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z

konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; e)

konieczność wykonania badań archeologicznych. 7) Zakres zmian postanowień

umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, powinien być

odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym,

czasowym i finansowym. 4. Dodatkowo zmiany umowy są dopuszczalne: a) w

przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących

zastępstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy

Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare

dane zostaną zastąpione nowymi, b) jeśli podczas wykonywania robót okaże

się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można

było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie robót

podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do
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wykonania tych czynności, c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac

niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest

Zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do

wykonania przedmiotowych prac, d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez

podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac

objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych

usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez

niego zaangażowany w realizację umowy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do

wykonania tych usług/czynności, e) jeżeli opóźnieniu ulegnie udostępnienie

frontu robót, gdzie prowadzone mają być prace, a opóźnienie to będzie miało

wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin

realizacji będzie przesunięty o czas braku dostępu do frontu robót, f) w

przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie

Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac

lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można

było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin realizacji będzie

przesunięty o czas trwania tych okoliczności, g) w przypadku napotkania przez

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i

niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób

trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania

projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa

wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy

realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy lub Zamawiającego, h) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę

terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego -
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termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy

stronami, i) jeżeli konieczność skoordynowania robót z innymi Wykonawcami

realizującymi roboty budowlane, uniemożliwi Wykonawcy zrealizowanie robót

w terminie umownym - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, w

którym Wykonawca nie mógł swoich robót realizować, zmiana terminu

realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, j)

dopuszcza się możliwość aktualizacji Harmonogramu szczegółowego realizacji

inwestycji z przyczyn uzasadnionych, a niezależnych i niezawinionych przez

Wykonawcę; Wykonawca winien przygotować nowy, zmieniony Harmonogram

i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego, k) dopuszcza się zmianę

sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań

technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje „Opis

przedmiotu zamówienia" i/lub opracowana dokumentacja ze względu na:

zmiany warunków geologicznych i innych, zmiany obowiązującego prawa i

obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub

in., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej

generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji

wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza się

zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na

wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować

wzrostu ceny (wartości umowy), zmiany terminu wykonania i innych

warunków zamówienia zawartych w SIWZ, 1) dopuszcza się możliwość za

zgodą Zamawiającego zmiany elementów przedmiotu zamówienia,

wynikającej m. in. z pobranych z natury wymiarów, zmiany profilów produkcji
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i parametrów technicznych elementów przedmiotu zamówienia.

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: 2018-08-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

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
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.S) 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH


