Nr ref.: GPI-3.271.11.2014

Zamawiający:

Myślenice, dnia 30.10.2014 r.

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa
boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bysina w ramach
programu Leader”
Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po dokonaniu analizy
dokumentacji przetargowej, zamieszczonej na stronie internetowej, wprowadza następujące
zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:
1.

W Tomie I SIWZ – IDW, wprowadza się następujące zmiany:
1)

W pkt 3 dodaje się zdanie drugie o następującej treści:
„Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a
jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie
internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi
na okoliczności jego udzielania.”

2)

Pkt 8 ppkt 3 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
zapisem o brzmieniu:
„Wymagany okres gwarancji na wykonane, w ramach zamówienia roboty
(materiały, robociznę) wynosi nie mniej niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że
Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej gwarancji. Gwarancja
jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez
Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu
odbioru końcowego dla całości Robót.”

3)

W pkt 9 po ppkt 4 dodaje się dodatkowy ppkt 5 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zaznacza, iż na mocy art. 26 ust 2e ustawy pzp podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.”

4)

Pkt 12 ppkt 2. 2) lit. e) zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz
zastępuje zapisem o brzmieniu:
„e) zobowiązanie
gwaranta
i/lub
poręczyciela
do:
nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (w zależności od przypadku),
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
− Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie, lub
− Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, lub
− zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

5)

Pkt 12 ppkt 6. 1) zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz
zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (w
zależności od przypadku), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;”

6)

Pkt 15 ppkt 4. 1) zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz
zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.”

7)

Pkt 26 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
postanowienia o następującej treści:
„1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)

2.

3.

zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C):
waga kryterium – 90%,
2) Okres gwarancji (G):
waga kryterium – 10%.
Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C).
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
Ci
• Max (C)
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

4.

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa
Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za
kryterium "Najniższa Cena".

Zasady oceny kryterium Okres gwarancji (G).
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty (materiały, robociznę), w
ramach niniejszego zamówienia – wynosi min. 24 miesiące od daty dokonania
odbioru końcowego całości robót (bez uwag).
Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy będzie traktowany jak okres 60 miesięcy.
W przypadku kryterium Okres gwarancji oferta otrzyma podaną z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (G) =
gdzie:
Pi(G)
Gmax
Gi
Max (G)

5.

6.

Gi
• Max (G)
G max

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Okres
gwarancji”;
Maksymalny okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i
nieodrzuconych ofert;
Okres gwarancji oferty "i";
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za
kryterium "Okres gwarancji".

Ocenę końcową będzie stanowić suma punktów uzyskanych za cenę i okres
gwarancji, wyliczonych zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 26 ppkt 3 i 4
IDW.
Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

7.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie
gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i
okresów gwarancji niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku,
gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie i okresie
gwarancji.”

8)

Pkt 27 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
postanowienia o następującej treści:
„1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych,
wyjątkowo
sprzyjających
warunków
wykonywania
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn.
zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca Ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.”

9)

W pkt 33 dodaje się ppkt 2 dodatkowy ppkt 3 o następującym brzmieniu:
„Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (po zawarciu umowy) Zamawiający
zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma
strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej,
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.”

Dawny ppkt 3 przybiera numer 4. Kolejne pptk zmieniają numerację odpowiednio.
10) Pkt 4 ppkt 4 lit. c Załącznika nr 1 do IDW – Formularza Oferty zmienia się w ten
sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane, w ramach zamówienia
roboty (materiały, robociznę) wynoszącą nie mniej niż ……. miesięcy (Wykonawca
wskazuje ilość miesięcy gwarancji nie mniej jednak niż 24 miesiące)”
11) Ppkt 1 i 2 Załącznika nr 2a do IDW - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia zmienia się w ten sposób, że skreśla się ich zawartość i zastępuje
postanowieniami o brzmieniu:
„1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką
możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia;”
2.

W Tomie II SIWZ – Projekcie Umowy, wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 16 ust. 1 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje
zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane (materiały, robociznę), która wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy nie
mniej niż …… miesięcy”

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany wprowadzone do SIWZ, Zamawiający
postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go na dzień 7.11.2014r. Wobec
powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w Tomie I SIWZ – IDW,
celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia

7.11.2014 r.

do godz.

10:00

”.
2)

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:
„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bysina w ramach
programu Leader”
Nie otwierać przed dniem: 7.11.2014 r. godzina 10:15”.

3)

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się
jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
dnia

7.11.2014 r.

o godz.

10:15

”.

Z poważaniem

