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Ogłoszenie nr 504005-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.
Gmina Świlcza: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej
opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza
umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i
dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie pn.: „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla
osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na
terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia
nowych funkcji” realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność
Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer
identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza 168 , 36-072 Świlcza,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-

mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.swilcza.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.swilcza.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem

Nie

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres:
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 205 sekretariat na II piętrze
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: Utworzenie Gminnego
Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym
budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo –
parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
Numer referencyjny: RGI.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utworzenie Gminnego
Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym
budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo –

parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji w zakresie
wykonania:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja
istotnych warunków zamówienia. 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b)
roboty ziemne, c) elementy konstrukcyjne, d) ankrowanie ściany szczytowej, e)
izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, f) podłoże betonowe na gruncie, g)
konstrukcja dachu, h) pokrycie dachu, i) ścianki działowe murowane, ocieplenie
ścian zewnętrznych, j) tynki wewnętrzne, k) wylewki, l) ścianki działowe, m)
sufity, n) podsadzki, o) ceramiczne okładziny ścian, p) roboty malarskie, q)
stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, r) stolarka drzwiowa wewnętrzna, s)
elewacja, t) rusztowanie, u) cokół, v) roboty kowalsko – ślusarskie, w) dźwig; 2)
instalacje sanitarne: a) instalacja wentylacji, b) instalacja c.o., c) instalacja wodkan, d) instalacja gazu; 3) instalacja elektryczna: a) zasilanie: rury osłonowe;
koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy
RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna
wyrównawcza kotłownia; b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania
klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa
i telefonia, pomiary; c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania
klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa
i telefonia, pomiary; d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła; 4)
kanalizacja deszczowa, 5) zagospodarowanie terenu: a) droga wewnętrzna, miejsca
postojowe, b) plac manewrowy, c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6
cm, d) ciąg pieszy z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne,
e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne, f) miejsce
gromadzenia odpadów – wiata w konstrukcji szkieletowej z opierzeniem listew
drewnianych, g) mur oporowy, h) formowanie nasypu, obsianie trawą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45111100-9
45261100-5
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45442000-7
45443000-4
45450000-6
45453000-7
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45311100-1
45333000-0
45332000-3
45331200-8
45331100-7
45262300-4
45233140-2

II.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)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w
zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że:
a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub modernizacji
budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami) o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
brutto każda; b) dysponuje lub będzie dysponować: Kierownikiem budowy (1
osoba) tj. osobą: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży
konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; oraz - spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz.
2245), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; oraz
- posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji
przynajmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji
lub przebudowy budynków zabytkowych. Wszystkie referencyjne roboty, którymi
kierował Kierownik budowy muszą być realizowane w obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków; Kierownikiem robót elektrycznych(1 osoba) tj.
osobą: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji
elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), w tym
przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; oraz - posiadającą
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy bądź kierownika robót przy
realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów lub

modernizacji lub przebudowy budynków zabytkowych. Wszystkie referencyjne
roboty, którymi kierował Kierownik robót, muszą być realizowane w obiektach
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków; Kierownikiem robót sanitarnych (1
osoba) tj. osobą: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186) lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w
zakresie instalacji sanitarnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; oraz - spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2018 r. poz.
2067z późn. zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków; oraz - posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy bądź kierownika robót przy realizacji przynajmniej dwóch robót
budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków
zabytkowych. Wszystkie referencyjne roboty, którymi kierował Kierownik robót,
muszą być realizowane w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyżej określonych stanowisk Personelu
Wykonawcy nawet w przypadku spełnienia wymagań przez jedną osobę.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający wymaga, aby Kierownik
budowy był osobiście obecny na terenie prowadzenia robót budowlanych podczas
ich fizycznej realizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
(załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. 2)Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do siwz); UWAGA!
Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda: a)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego; c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt a i b,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej "ustawą". 3. W celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: a) wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli 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 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
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
(załącznik nr 5 do siwz); b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do 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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Zasoby innych podmiotów (art. 22a Pzp) Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający
ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do
realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w
art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia 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
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. II. Zasoby innych podmiotów
- dokumenty W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. III. Uwagi
dotyczące formy składanych dokumentów. 1. Oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, o
których mowa w pkt 1, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku, o którym mowa
w § 10 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
IV. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli
oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. V.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. VI.
Oferta musi zawierać następujące elementy: 1) prawidłowo wypełniony formularz
ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, w tym podanie cen kosztorysowych netto i brutto, podatek VAT w %,
podatek VAT w złotych + kosztorysy ofertowe (skrócone) potwierdzające
wyliczenie ceny ofertowej brutto, zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i
rękojmi za wady a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy; 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 3)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu - załącznik nr 3 do siwz; 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5) Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do
siwz); 6) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę
Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie

kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 7) dokument
potwierdzający wniesienie wadium; 8) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli
dotyczy; 9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika; 10)
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e
należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do
oferty przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty
były wpięte do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj.
datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy
Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w

Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.2.2020
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie
Urzędu Gminy Świlcza. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o
podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot
wadium. 7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium
wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46
ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Z
powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert. 10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno
być złożone w oryginale. 11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem
postanowień art. 46 Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
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:
Czas trwania:
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
60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

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:
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:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o 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

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:
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w
następującym zakresie: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót,
mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.
Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie
jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a
jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny kosztem i staraniem Wykonawcy,
zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego, b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi
potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w
umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza
dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w
przypadku, gdy określone w ppkt b) zmiany powodują wzrost kosztów wykonania
robót, traktuje się je jako zamówienie dodatkowe i Zamawiający złoży (po
przeanalizowaniu możliwości finansowych) dodatkowe zamówienie na ich
wykonanie, d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z
winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby
bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. e)
konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych

lub technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji
organów nadzorczo – kontrolnych; f) zmiana (na skutek koniecznej zmiany błędnej
dokumentacji) w zakresie robót, technologii, materiałach; g) zmian
technologicznych – niedostępność na rynku materiałów lub narzędzi wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia lub pojawienie się na rynku urządzeń nowej
generacji; h) zmniejszenie zakresu zamówienia nie wynikające z winy
Wykonawcy. 2. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 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 umowie. 3. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej w umowie. 4. Strony mają prawo do przedłużenia
terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a)
opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) jeżeli przyczyny, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
zakończenia robót, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu

technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania
robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, e) wystąpią
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) w przypadku wykonywania innych, wcześniej nieprzewidzianych robót lub
zamówień dodatkowych, które wymagają zmiany harmonogramu a zmiany te
powodują przesunięcie istotnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
robót na termin późniejszy, h) w przypadku wystąpienia – nie dającego się
wcześniej przewidzieć - opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części a
opóźnienie to będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, i) w
przypadku udokumentowanego i wynikającego z działania siły wyższej, opóźnienia
dostaw istotnych dla wykonania przedmiotu umowy urządzeń lub materiałów o
parametrach wynikających z SIWZ, których zamówienie u innego dostawcy nie
jest możliwe lub termin realizacji tych dostaw będzie powodował opóźnienie
wykonania przedmiotu umowy nie mniejsze niż w przypadku realizacji
zamówienia pierwotnego, j) jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpią znacząco
odmienne od założonych w dokumentacji projektowej, warunki geologiczne lub
terenowe, w tym np. kategoria gruntu czy niezinwentaryzowane urządzenia lub
obiekty podziemne. 5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
równy będzie okresowi tych opóźnień. 6. Warunkiem dokonania zmian jest
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji

zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania
umowy. 7. Zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po
stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 8. Podstawą obliczenia
kosztów zmiany, o której mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejności: - kosztorys opracowany
na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, - kosztorys opracowany
na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia
kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprzętu i materiałów
zaproponowane przez wykonawcę, ale nie wyższe niż średnie ceny
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót
budowlanych. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną
przez strony umowy.
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: 2020-02-06, godzina: 10:00,
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
> Język polski

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, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, będzie uchylał
się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp). 2. Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z
Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 3. Jeżeli oferta
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli
Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy
dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto. 5. Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrania jako najkorzystniejsza złoży w formie pisemnej w
siedzibie Zamawiającego przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (tzw. uprawnienia, przynależność do samorządu zawodowego) oraz
wymagane doświadczenie kierownika budowy i kierowników robót w zakresie
określonym w niniejszym przetargu. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w
dokumentów zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 6. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po
wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.
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