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Ogłoszenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://forty.pl/pl_PL/projektyrzadoweisamorzadowe,41.html
Ogłoszenie nr 74509  2017 z dnia 20170426 r.

Srebrna Góra: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra,
Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny  remont i odbudowa poterny między
Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 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:

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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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: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul.
ul. Kręta 4, 57215

Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, email zarzad@forty.pl,

faks 74 818 00 99.
Adres strony internetowej (URL): www.forty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp
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://forty.pl/pl_PL/projektyrzadoweisamorzadowe,41.html

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

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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tak
http://forty.pl/pl_PL/projektyrzadoweisamorzadowe,41.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
1.Oferty należy przekazać do Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra,
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:

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: Wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny  remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim
a Kleszczem (etap I).
Numer referencyjny: ZP2714/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny 
remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I). Zadanie ma na celu
przywrócenie komunikacji pomiędzy Bastionem Nowowiejskima Kleszczem poprzez remont i odbudowę
zniszczonych części podziemnej poterny Bastionu Górnego. Obecnie dostęp fizyczny do dzieła obronnego –
Kleszcza jest niemożliwy ze względu na znaczne zniszczenie i zasypanie wnętrza poterny oraz strefy wjazdowej
zarówno od strony Bastionu Nowowiejskiego jak i Kleszcza. Zamówienie obejmuje ustabilizowanie i zabezpieczenie
lica murów w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia i wyjścia z poterny poprzez osiatkowanie. Istniejąca budowla
przejścia miała na celu umożliwienie komunikacji pomiędzy sąsiadującymi bastionami za zachód od bastionu
górnego przez wał obronny: biegnie między murowanymi ścianami zewnętrznymi wału obronnego. Wykonana jest
jako murowana z cegły pełnej 29x14x7,5 cm i kamienia łamanego z miejscowych skał metamorficznych: ma
formę tunelu z grubymi, masywnymi ścianami około 140 cm grubości, sklepieniem kolebkowym. W chwili
obecnej poterna jest niedrożna. W zakres rzeczowy robót konserwacyjno budowlanych wchodzą następujące
zadania: a)prace ziemne, niwelacyjne i przygotowawcze; usunięcie krzewów i korzeni; usunięcie luźnych
pozostałości ceglanych i kamiennych, przygotowanie placu budowy, b)zabezpieczenie murów północnego i
południowego z otworami wlotowymi przedmiotowej poterny poprzez zabudowanie za pomocą kotew
montażowych i cięgien stalowych siatki geotechnicznej stalowej drobnooczkowej, c)udrożnienie światła poterny
wraz z jej zabezpieczeniem tymczasowym, d)odbudowa ( od wewnątrz) sklepień poterny, e)demontaż obudowy
stalowej tymczasowej, krążyn drewnianych i konstrukcji na górze wału.

II.5) Główny kod CPV: 450000007
Dodatkowe kody CPV:451000008, 452620001, 713000001, 452000009, 454000001, 454500006,
454530007
II.6) Całkowita wartość zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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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)
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: tak
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: Zamawiający przewiduje możliwość
udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego) polegających
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie zbieżnym z
kodami CPV zamówienia podstawowego).
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:
data zakończenia: 15/10/2017

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej
będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie doświadczenia
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością prac
konserwatorskich i robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w tym:

min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych,

sklepień i łuków w częściach podziemnych obiektu, o wartości min. 250 tys. zł netto,

min. jednej realizacji

polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji wysokich murów lub ścian skalnych przy użyciu siatek
geotechnicznych kotwionych przy użyciu kotew stalowych o dł. powyżej 1m z wykonaniem badania nośności
kotew, o wartości min. 150 tys. zł netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować: Osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy –spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446z późn. zm.), posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn.
zm.) oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta pełniła funkcję
Kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru w zakresie remontu, którego wartość
robót budowlanych wynosiła minimum 500 000 zł netto w tym:

min. jednej realizacji przy remoncie i

odbudowie konstrukcji murowych, sklepień i łuków w częściach podziemnych obiektu, o wartości min. 250
tys. zł netto,

min. jednej realizacji polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji wysokich murów lub ścian

skalnych przy użyciu siatek geotechnicznych kotwionych przy użyciu kotew stalowych o dł. powyżej 1m z
wykonaniem badania nośności kotew, o wartości min. 150 tys. zł brutto
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: tak
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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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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:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. a.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
b.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia  w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby  warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 
dokumenty wskazane w punkcie V.2 SIWZ
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:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. dokumenty wskazane w punkcie V SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. dokumenty wskazane w punkcie V SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)


https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

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:
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
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

negocjacje z ogłoszeniem) nie

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html

9/13

26.04.2017

Ogłoszenie

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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:
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d2ba207883974a958a79c0d5929c005b&path=2017%5c04%5c20170426%5c74509_2017.html
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości: 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może
być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.,
nr 42, poz. 275 ze zm.). 4.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz
poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument
zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego,
nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

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:
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy):

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj.: m.in. nazwy i adresu,
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza
Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym
napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w
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dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/05/2017, 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
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:
W przypadku nie uzyskania przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra akceptacji
dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w
ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków, zamówienie nie będzie realizowane.
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