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GMINA BUD zflJ
64-84V BUDZYŃ, ul Przemyttyn 18A
paw. hoioskł woj wiolkopolskie
NIP: 6O1Q-16-32B
.

Ogłoszenie nr 550105-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.

-

Gmina Budzyń: Rozbudowa Szkoty Podstawowej we wsi Wyszyny
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

-

Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfmansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zakłady pracy chronionej

oraz wykonawcy, których działalność, lub dzialalność

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje spolcczną i zawodową
integrację osób będących czlonkami grup spolecznie 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 1: ZAMAWIAJACY
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 identyflkacyjne oraz osoby do kontaktów wraz zdanymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich 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: GminaBudzyń. krajowy numeridentylikacyjny 57079101700000. ul. ul. Przemysłowa 16A „64-840

Budzyń. woj. wielkopolskie, państwo Polska. tel. 672 843 201, e-mail p.jankowskibudzyn.pl, m.grabarskibudzyn.pI, faks
672 843 313.
Adres strony internetowej (URL): http://hip.hudzynpl
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Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetonej pod któi3m można Ozy skuć dostęp do narzędzi i urzwizcń lub Fnnatów plikó\\ które nic su ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżelidolyizfl:
Podział ohowiqzkón między zamawiąiacymi w przypadku wspólneco przeprowadzaniu postępowania. w tym w przypadku
wspólnego przcpruuadzania postępowania z i1mauiającymi z inn\ch państn cztonkoskich Unii Europejskiej (któt z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pnslępowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odponiadaju pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny 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
http:I”hip.budzyn.pI

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 przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesIanie ofert łub wniosków

°

dopuszczenie do udflaiu w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:
Oferty nalen złożyć w f mlie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Budzyń. ul. Przemysłowa 16A. 64-840 Budń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne

Nie
Nieograniczony, peiny. bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoly Podstawowej we wsi Wyszyny

Numer referencyjny: GKM.272.5.2019
Przed nszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja

°

możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, :akres, rożaj I ilość dostroi”, usług bib robót hodowlanych lub określenie

:apot,tehotiania I innzagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny
-

produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówieniajest rozbudowa istniejącego budynku Szkoly Podstawowej
położoneo w Wy szynach 21. na działce o nr geod. 102/4. W ramach niniejszego zadania zostanie wykonany przeszklony hol,
trzy klasy lekcyjne. pokój nauczycielski. węzel sanitarny dla chłopców i węzeł sanitarny dla niepelnosprawnych. gabinet
pielęgniarski, szatnię. senyerownia i magazyn na krzesla oraz niezbędne instalacje wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania i
eIeki.czne. Rozbudowa obejmuje w sw)m zakresie zmianę ukladu runkcjonalnego części pomieszczeń parteru. Ponadto planuje
się dostosowanie obiektu do oboniązujqcych przepisów pożarow3ch poprzez wymianę części okienwpomieszczeniach
istniejących na okna w odpowiedniej klasie pożarowej oraz wykucie otworu drzwiowego ewakuacyjnego w miejscu okna
istniejącego na elewacji zachodniej a także wy mianę drzwi do kotlowni na okno i drzwi. Rozbudowa Szkoly Podstawowej
zlokalizow una zostanie wzdluż pólnocnej ściany istniejącego budynku. W pierwszym etapie robót budowlanych rozebrane
zostaną istniejące schody zewnętrrne przy istniejącym wejściu od strony pólnocnej wraz z częścią budy nku wraz z dachem. \V
dalszej kolejności wybudowana zostanie projektowana rozbudowa budynku a następnie wykonane zostaną roboty budowlane

związane ze zmianą układu l”unkcjonalnego części pomieszczeń parteru wraz z robotami hudowanymi związanymi z
dostosowaniem budynku do istniejących przepisów p-poż. Zakres prac obejmuje również remont istniejącej kotlowni związany z
wymianą istniejącego pieca centralnego ogrzewania wraz z niezhędn mi robotami towarzyszącymi w tym zakresie. UWAGA: I.
Przy planowaniu prowadzenia inwestycji Wykonawca weźmie pud uwagę prowadzenie robót w czynnym i funkcjonującym
budynku szkoły i dostosuje sposób realizacji robót budowlanych zwracając szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa,
przede wszystkim uczniów i wszystkich osób korzystających z budynku szkoły. 2. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć
szkolnych podczas realizacji robót budowlanych należy przewidzieć intensyflkację robót w okresach wolnych od zajęć
lekcyjnych w szczególności

iy

obrębie pomieszczeń istniejącego budynku. 3. Teren inwestycji należy bezwzględnie w sposób

tnyaly zabezpieczyć przed oddzialywaniem robót. Zakres przewidzianych do realizacji prac w obiekcie istniejącym należy
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dodatkowo zabezpieczć przed możliwym dzialaniem czynników atmosf rycznych (np. deszcz, śnieg. mróz) zapewniając
ciąglość funkcjonowania instalacji wod.-kan.. c.o. elektrycznej. 4. W związku z powyższym Wykonawca przygotuje
harmonogram prowadzonych robót któn uzgodniony i zatwierdzony zostanie przez Administratora obiektu. Nadzór inwestorski i
Zamawiającego
której wchodzą:

II. Szczególow opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawien dokumentacja projektowa, w skład
-

projekty hudowlaiw orazwykonawcze

-

branża budowlana, elektnczna. sanitarna. koszionsy ohrtone
-

(przedmiary robót) branża budowlana. elektnczna. sanitarna SpecYfikacje Techniczne \\konania i Odbioru Robót
-

-

budowlanych ( dalej SrWiORB) poszczecólnch branż. Powyzsze dokumenty stanowią zalącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

11.5) Główny kod CPV: 45000600-7
Dodatkowe kody CPy:
Kod ULW
452l42l0-5
453 11000-0
453 11200-2
45 110000-l
45112000-5
45231300-8
453 32400-7
45333000-0
45331100-7
4533 1210-I

11.6) Calkowita wartość

zamówienia

Oe±eli :wnawicżjqcy podaje inJbrmacjc

O WUJ!

aści :amóuienia):

\Vartość bez VAT:
Waltita:

(tt

pcipadkn umów rćunouych lub chnamw:nego sys!enzu :akząpóu

okresie ohouicn Ironia

WflOlIl

—

s:acunkoua całkowito maksynzabza tarwŚć w co/t in

ramowej lub dinanuowgo systemu :akupót)

11.7) Cn przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa

iy art.

67

ust.

I pkt 6 i 7lub wart. 133 ust. 6 pkt3 ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia. o których mowa w art. 67
ust. I pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, nn który została zawarta umowa ramowa lub okres, na
który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub

zakończenia:

2020-06-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30
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11.9) Inrormacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

°

ile wynika to z odrębnych

przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki mangowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000.00 71 ( pięćset tysięcy zł

). Ocena spelniania warunku zostanie

dokonana na podstawie zlożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo

—

kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystaw oną w okresie nie wcześniejszym
niż I miesiąc, na zasadzie spełniWnie spelnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów.
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu. iż będzie dysponowal niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia. w
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku zloźenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
\yalutach niż

ty

PLN. dane finansowe zostaną przeliczone wedlug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)

(strona internetowa: http:Ywww.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych. Wykonawca, któn polega na sytuacji finansowej innych podmiotów. odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zohowiązal się do udostępnienia zasohón za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasohów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udzialu w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. o
których mowa w art. 21 ust. I pkt 13 —22 i ust. 5. Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu. o których
mowa nie potwierdzą spelnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia. Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli w%kaźe sytuację techniczna. o której mowa powyżej.
Informacje dodatkowe
Ill.l.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia: Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca złoży wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skladania ofert. ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy

—

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są rełrencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byly wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyczyny o
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanic uzyskać tych dokumentów— inne dokumenty; Zamawiający uzna
warunek za spelnion% jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonal co najmniej jedną robotę budowlaną której
przedmiotem była budowa, przebudowa łub rozbudowa łub remont budynku użyteczności publicznej w rozumieniu zgodnym
z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Inirastruktun w sprawie warunków technicznych jakimi pon inny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015 r. poz. 422 zpóźn. zm.)o wartości jednego zadania nie mniejszej niż 1.500.000,00
zI brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego uczących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowal niezbędnymi zasobami tych podmiotów do
realizacji zamówienia. w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycii niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na
podstawie zlożoneco wy kazu w konanych robót budowlanych załączonych dowodów określających. czy te roboty zostały
wykonane należycie. zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone: na
zasadzie spełnialnie spelnia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy. którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcjno

—

budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy; h) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądż też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących pIzepisó\y umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót. c) Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. wentylacynych. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji
kierownika robót: Uprawnienia, o których mowa powyżej. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
hudowlane(Dz. U. z2Ol8r. poz. l202zpóźn. zm.) lub ważneodpowiadające im uprawnienianadane napodstawiewcześniej
obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach. na zasadach określonych w art.12a ustawy zdnia 7 lipca l9Q1r. Prawo budowlane. z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytch w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 zpóźst zm). Wykonawca moze polegać na zdolnościach
technicznych innych podmiotów. niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. \Vykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu. iż będzie dysponowa[ niezbędnymi zasobami tych podmiotów
do realizacji zamówienia. w szczególności przedstawiając wtym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na
podstawie zlożonego wykazu osób; na zasadzie spełnia”nie spelnia.
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:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. I ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy nn podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące flikultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt I
ustawy Pzp)
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IlI.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie

°

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

°

spełnianiu kryteriów selekcji

Tak
Oświadczenie
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z wlaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inlbrmacji 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 I
ustawy; 1.1 Zamawiajqc żąda od \nkooawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udzialu w postępowaniu, polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. I ppkt. I. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokumentu. o którym mowa w pkt I ppkt. I

—

sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów. o których mowa w
pkt. I. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, zlożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe2o lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty. o których mowa
powYżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. I. W przypadku wątpliwości codo treści dokumentu
zlożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy.

°

udzielenie

niezbędnych inłbrmacji dotyczących tego dokumentu.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

l) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich S lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków

°

dopuszczenie do udziału

ty

postępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty. miejsca wykonania i podniiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. w szczególności
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inlbrmacji

°

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa,

są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane byly wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów

—

inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

pubłicznego. w szczegółności odpowiedziałnych za świadczenie usług, kontrołę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi. wraz z informacjami na temat ich kwałiłikacji zawodowych. uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia
niezbędn\ch du wykonania zamówienia puhlicziiego. a takze zakresu wkonywanych przez nie czynności oraz inihrmacją

°

podstawie do d\sp000wania tymi osobami. 3)informacji banku lub spóldzielczcj kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków Inansowych łub zdolność kredytową w konawcy, w okresie nie
wcześniejsz\m niż I miesiąc przed uplywem terminu składania ofert.
111.5.2) W ZAKRESłE KRYTERIÓW” SELEKCJI:
łłl.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZW%NIE ZAMAWłAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCU MOWA w
ART. 25 USt I PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NłE WYMIENIONE W pkt łłl.3)- łlł.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
ły.ł) OPIS
łVł.ł) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
łVł.2) Zamawiający tjda wniesienia wadium:
Tak
Inlbrmacja na temat wadium
I. Wysokość wadium ustala siew kwocie 30.000.01) zlotych. słownie: trzydzieści tysiecy zlotych. Wadium w lhrmie
pienieżnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank. Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział
Rudzyń Nr rachunku: 268915 0002 2600 0101 2000 0070 zdopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie
ofny przetargowej zadania: ..Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wszyny” 2. Kopic dowodu przelewu potwierdzoną
za zgodność z onginałem należy dołączyć do ofem. 3. \yadium może być wnoszone w Firmie: w pieniądzu. poreczenia
bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej. gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, które należy w Ihrmie on”ginalu zdeponować u Zamawiającego. a kopię załączyć do oferty. 4. W
zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy poiwicrdzić poprze złożenie dn oferty : a)
oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wy konawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia
udzielanego przez podmioty o których mowa

iy

art. ób ust. Spki 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) ory”ginalu: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji
ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spóldzielczej kasy oszczędnościowo kred) towej. 5. Z treści gwarancji powinno
wynikać bezwarunkowe i nieodwolalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania

ofertą.

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.

4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2)
nazwę przedmiotu zamówienia; 3)nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione
nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawcą.
który” nie wniesie wadium lub nie zahezpiec7y oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie
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wykluczony z postępowania, ajego oferta zostanie odrzucona. IQ. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkini
wykonawcom po wyborze olzrty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza. z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. II. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim
wykonawcom po unieważjiieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie
zadał ponownego wniesienia wadium pucz wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt 10. jeżeli
w wyniku rozstrngnicciaodwolania jego ofertazostala wybranajako najkorzystniejsza. \\\konawca wniesie wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwolania. Zamawiający nie później nizna 7 dni
przed uplywem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod ngorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierujejednie do wykonawcy. którego ofertę
wibranojako najkorzystniejsza.

14.

Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach. jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie. o któnm mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustaw) z przy czyn leacyeh po jego stronie, nie zIożyl oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o któnch mowa wart. 25 ust. I ustawy, oświadczenia. o którym mowa w art.
25a ust. I ustawy. pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki. o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty zlożonej precz wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wyko—nania umowy. d) zawarcie umowy

ii

sprawie zamówienia publicznego stalo

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Iy.l.4) Wymaga się zlożeiiia ofert wpostaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ol”ert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznch:
Nie
lnlhrmacje dodatkowe:

1Vt5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się zlożenie

oferty wariantowej

Nic
Złożenie otrty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Iy.ł.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu
(przetarg ugranicolm negocjacje: ogłoszeniem, dialog konkurwzn jm partnerstwo innowacyjne)

Liczba

in

konawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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Iy.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie
Przenidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramonej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nic
Adres strony iniernelowej. na której będą zamieszczone dodaikowe informacje dotyczce dynamiczneizo systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopus7cza się złożenie okrt w fbrmie katalogów
elektroniczny ch:
Nie
Przewiduje się pobranie ze zlożonych katalogów elektronicznych infhrmacji potrzebnych do sporządzenia otirt w ramach
umowy ranionej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej fpr:eźatg nieogrwocoin: pcelwg ogtaiic:on: negocjacje:
og/oszeniemi Nie

Należy podać adres struny internetowej, na której aukcja będzie pronadzona:

Należy wskazać elementy, któnch wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać. które informacje zostaną udostępnione wykonan cum w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki hedzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jeM przewidziany sposób postępowania w loku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki. najakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotcząee 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:

10 z 16

2019-05-21, 10:32

https://bzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=Wfdac..

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

IY.2) KRYFERIA OCENY OFERT
fl”2.l) Kryteria oceny ofert;
1V2.2) Kryteria
Kn teria

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60.00

h)Okres rekojmi na w”4konane roboty i zamontowane urządzenia4O,00

IY.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa

iy

art. 23aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
Iy.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Iy.3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spelniać wszystkie oferty:

l”rzenidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez. przeprowadzenia negocjacji
Nie
Przewidziany jest pudzial neuucjacji na etapy wcelu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nalefl 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 stanuwiące
podstawę do składania ofert. jezeli zamawiający przewiduje nagrody:

WsLępn harmonogram postepow ania;

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań; Nie
Należy podać informacje na Lemat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Iy.3.3) Informacje nn temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
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ofert wskazanych w specyflkacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

fl4) 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 w\konawców w licytacji elektronicznej. wtym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania wtoku licytacji elektronicznej. wt\m określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich tnyania:
Czas trwania:

Wykonawcy. którzy nie złozyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków

°

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 urnowy

ty

sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umow albo \yzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
iV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zlwar*ej umotiy

ii

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonanc: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzcnia zmian:
I. Dopuszczalnejesi dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się
do kwestii, które podlealy ocenie podczas wyboru wykonawc I takich, które gdyby” były” znane w momencie wszczęcia
procedu. mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wplywu na ilość podmiotów zainteresowanych

tą procedurą.

W

powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana danych związanych z obsiugą administracyjno
organizacyjna umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszezalni zmiany umowy. sporządza się protokół
konieczności, biorąc pod uwagę

ty

szczególności: I ) opis zmiany. 2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów

umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczególowxrn uzasadnieniem zmiany, Ciężar dowodu
zmiany spociywa na wkonawcy ). 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia. 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia
Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego

ty

zakresie wynikającym z opisanych

ty

umowie i

SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa )„ 5) czas wykonania zmiany. 6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na
usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających
zmiany. Wniosek winien być zlożony przed terminem zakończenia,
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stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia). Zamawiający zastr7ega. że
wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 3.
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa
2, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w

\y

IQ ust. 2 pkt

10 ust. 4 Umowy. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed

rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w

* IQ

ust. 2 pkt. 2 Umowy może być podstawą do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 2) Zamawiający dopuszcza
zmianę teninu wykonania przedmiotu Urnowy o czas opóźnienia. jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wplyw na
wykonanie Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. h) szczególnie niesprzyjających warunków atmosfryczn) ch (dlugotrwale

—

powyżej 5 dni : silne mrozy poniżej

-10 C. ulewne i długotnyałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu. długotrwale wysokie temperatury

—

powyżej 25”C

lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

°

ile nie dalo się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie.

co może mieć wpływ najakość wykonania. trwalość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych
warunków pogodowych Wkonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu.
Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, c)
opóźiienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami. pod warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał
czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości. d) nieprzewidziane warunki realizacji. tj. inne niż założono
warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypaly i niewybuchy.
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących
po stronie Zamawiającego. w szczególności:

wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z

realizacji części przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych.

konieczność usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyilkacji technicznej wykonania i odbioru robót, 1) konieczność
wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustany Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miala
wplyw na termin wykonania przedmiotu Umowy, g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w timowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących
uniknięcie lub usunięcie kolizji, h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy administracji, które nie

są następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. i) wystąpienie

opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji. zezwoleń, uzgodnień. itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane
na mocy przepisów prawa. jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, lv którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy
dolożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla prolsjonalisty.j) wystąpienie braku możliwości
wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) wystąpienie dzialania sily wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 1) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działanie niejest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. m) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do
miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. n) wystąpienie innych opóźnień lub
przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego

IV

przypadkach: 1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej
umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia fliktury z
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie l”aktury po
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wejściu w życie zmienionych przepisów, Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie
aneksem do umowy odpowiednio zmieniona. 2) w związku z robotami dodatkowymi. zaniechanymi i zamiennymi. 5.
Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień Umowy, takie jak: 1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju
materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź
wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo \yższych
lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczególowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub
technologii realizacji,jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie \yy”maga sporządzenia aneksu do umowy. 2) zmiana osób.
które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy. na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.
niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna zjakichkolwiek innych
przyczyn. np. rezygnacji z pelnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w \ykonywaniu przedmiotu
Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody” Zamawiającego i spelnieniu przez te osoby warunków SIWZ. 3) zmiana
Umowy w zakresie Podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie Podwykonawcom innej
części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy. rezygnacja z planowanego Podwykonawstwa, a także możliwa zmiana
Podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 4) zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania platności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy

O

dolinansowanie przedsięwzięcia. 5) zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umo\fl. 6) zmiana wynikająca z przejęcia
zobowiązań przez Zamawiającego względem Podwykonawców Wykonawcy: 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w
następujących przypadkach : 1) lv przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy. z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ
może dotyczyć wynagrodzenia. \lymogów

IV

—

zmiana

zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w

związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, 2) w przypadku wykrycia wad
dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy

—

gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w

zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstalych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji
projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą,
3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa

lv

zakresie mającym wplyw na realizację przedmiotu

Umowy”. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamaiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w
przypadku. gdy proponowane przez IW niera lub Zamawiającego rozwiązsniejest lepsze l”unkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu
Umowy, wynagrodzenie przysiugujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
udokumentowane poniesionejuż koszty tego zakresu rzeczowego. 9. Jeżeli wtoku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą
wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy
na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych czynników
kalkulacyjnych określonych w kosztorysie oflrtowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole
konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytulu wykonania robót
zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie

lv

protokole konieczności. 10. Przewiduje

się dokonanie zmiany treści Umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy”, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

°

ile stały się niezbędne i zostały spelnione lącznie następujące warunki:

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych.
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zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. 2) zmiana
wykonawcy spowodowałaby

istotną niedogodność

lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. 3) wartość każdej

kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Urnowie. 4) zamówienie dodatkowe będzie
wykonywane wczasie wykonywania zamówienia podstawowego. II. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy.
jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający. działając z należytą starannością. nie mógł przewidzieć. 2) lączria wartość zmian nie przekracza 50% wartości
przedmiotu Umow określonej w

9 ust. I. 12. Przewiduje się mozliwość zmiarn Umow ze względu ma małą wartość zmiany,

jeżeli : 1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości określonej w

9 ust. I Umowy. 2) zmiana dotycząca

dostaw lub usług wikonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości określonej w

9

List. I Umow 3) wartości zmian. o których mowa w pkt. li 2 są mniejsze od wartości dla progów unijnych dla robót
budowlanych. 13. zmiany, o których mowa w pkt. 1- 3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej 14. Przew duje się możliwość
dokonania zmiany W konawcy, z któnm zawarto Umowę. i którego ma zastąpić now) Wykonawca: 1) w wyniku połączenia.
podzialu, przekształcenia. upadlości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa. o ile
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. nie zachodzą wobec niego podstatn wykluczenia oraz nie pociuga
to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2)

\y

wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jcgo

podwykonawców. 15. \Yszetkie zmiany urnowy w\rnagają dla swej ważności orrny pisemnej w postaci aneksu. z zastrzeżeniem
przepisu art. 144 uslawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
1V6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V6.ł) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Oc±cli doic:

Środki slużtce ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków

°

dopuszczenie do udzialu

iy

postępowaniu:

Data: 2019-06-06, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania \yniosków ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony. przetarg
ograniczony. negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Jezyk lub jęzki. w

ich mogą być sporzadzaiie oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

język polski
Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
1V6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unij Europejskiej oraz nicpodlcgających 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 ndzielenie zamówienia, jeżeli środki siużące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajĄcy zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części
zamówienia, nie zostaly mu przyznane Nie
Iy.6.6) Informacje dodatkowe:

15116
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