
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją

– Skoczów rejon ul. Puścina.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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
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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: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

24114380660000, ul. ul. Olszyna 10 , 43-430 Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 479 94

70, e-mail oczyszczalnia@sko-eko.skoczow.pl, faks 33 479 94 78.

Adres strony internetowej (URL): www.sko-eko.skoczow.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.sko-eko.skoczow.pl

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

Tak

www.bip.sko-eko.skoczow.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 na adres Zamawiającego.

Adres:

ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, sekretariat, pok. nr 3

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

poza aglomeracją – Skoczów rejon ul. Puścina.

Numer referencyjny: SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Skoczów rejon ul. Puścina”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz

przepompownią ścieków, jej zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, i dojazdem, w tym: Kanalizacja

sanitarna grawitacyjna: sieć dn 200 mm - 400,3 m, sieć dn 160 mm - 77,2 m. Kanalizacja sanitarna

tłoczna: sieć dn 110 mm - 388,7 m. Przepompownia ścieków : 1 kpl. - wydajność: pompownia P9 III

Q = 19,8 m3/h wraz z przyłączem energii elektrycznej, dojazdem, ogrodzeniem i systemem

zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni, opartym na technologii

GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET.
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II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232423-3

45310000-3

45100000-8

45110000-1

45233142-6

II.6) Całkowita warto ść 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: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Planowany

przedmiot zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w

zamówieniu podstawowym i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Będzie

obejmował wykonanie podobnych robót w obrębie prowadzonej inwestycji, nie objętych obecnie

dokumentacją projektową. Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane do 10% wartości

zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie.

Zamówienie nie podlega odrębnym przepisom wyznaczającym kompetencje lub uprawnienia do

prowadzenia działalności zawodowej koniecznych do jego realizacji.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 160.000,00 PLN 2. posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 400.000 PLN

Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez

dwóch lub więcej Wykonawców – powyższe warunki (punkty 1 i 2) dotyczą wszystkich

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a ocena spełniania tych warunków będzie

się odbywała na podstawie łącznego potencjału utworzonego na potrzeby niniejszego postępowania

podmiotu. Powyższy zapis dotyczy również przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach

podmiotu trzeciego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których

mowa w rozdziale VIII. 1. 2) litera A. i B. niniejszej SIWZ polegać na zdolnościach technicznych

lub zawodowych bądź sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. W przypadku polegania przez

Wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu: 1) 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
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. 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 wraz z ofertą 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

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą znajdować

się w treści składanego wraz z ofertą zobowiązania. UWAGA! Zobowiązanie musi być złożone

wraz z ofertą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Dokumenty potwierdzające: a) brak podstaw do wykluczenia podmiotu na zasobach którego

Wykonawca polega określone w Rozdziale IX punkt 7.2), b) spełnienie warunków udziału w

postępowaniu, przedłoży wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na

wezwanie Zamawiającego o którym mowa w Rozdziale IX punkt 7. 5. Wykonawca, który podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1,2,4 i 8, może

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu wykonawcy. Powyższe wyjaśnienia i dowody winny być przekazane wraz ze

wstępnym oświadczeniem dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, chyba że podstawy do

wykluczenia ujawniły się później. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu. 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
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uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody

przedstawione na podstawie ust. 5.

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie) wykonał minimum jedną robotę budowlaną związaną z budową / rozbudową /

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości min. 650 m wraz z

odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna sieciowa

przepompownia ścieków wraz z systemem monitoringu. W przypadku wykazania się spełnianiem

warunków robotami realizowanymi przez Wykonawcę w ramach konsorcjum, Zamawiający

weźmie pod uwagę rzeczywiste doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę w ramach realizacji

wskazanej roboty budowlanej. 2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania

zamówienia, to jest dysponuje co najmniej następującym sprzętem (minimum po jednym

egzemplarzu): - koparko-ładowarka, minikoparka, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie

całkowitej powyżej 3500 kg, urządzenie do zagęszczania wykopów, piła do cięcia asfaltu i betonu.

3. dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie która będzie uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie: Kierownik budowy posiadający

następujące kwalifikacje: 1) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; 2)

doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży

sanitarnej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub

rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której

wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompowania ścieków wraz z systemem

monitoringu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez

dwóch lub więcej Wykonawców – powyższe warunki (punkty 1 do 3) dotyczą wszystkich

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a ocena spełniania tych warunków będzie

się odbywała na podstawie łącznego potencjału utworzonego na potrzeby niniejszego postępowania

podmiotu. Powyższy zapis dotyczy również przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach

podmiotu trzeciego. 2. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o
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których mowa powyżej w pkt. 2.3 muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), bądź z wcześniej obowiązującymi przepisami prawa

w świetle których uprawnienia były wydane oraz odpowiadać zakresom wskazanym w warunkach

udziału w postępowaniu. 3. Osoba będąca obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, od

której wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinna posiadać decyzję w sprawie

uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji

technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2272 z późna zm.), z

zastrzeżeniem punktu d) 4. Osoba, jeżeli posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i

prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita

Polska państwie członkowskim UE, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania

zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności

uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia

danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej

okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega

każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w

Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Wymieniona powyżej osoba powinna posiadać biegłą znajomość

języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy

Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe

tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni

tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego

zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Wymieniona powyżej osoba nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań

Wykonawcy i powinna być traktowana jako minimalne wymogi Zamawiającego. W szczególności

Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca w toku robót winien jest zapewnić aby roboty, w

szczególności roboty specjalistyczne, były wykonywane przez osoby posiadające wymagane

uprawnienia zgodnie z zapisami STWiORB oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Zapisy zekcji III.1.2) informacje dodatkowe stosuje się odpowiednio.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
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Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) oświadczenia wykonawcy o

braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Uwaga! Oświadczenie musi być złożone

w oryginale. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem

punktu 7 uwag. W zakresie pozostałych dokumentów potwierdzających brak podstaw do

wykluczenia a wynikających z Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.

2016 poz. 1126) Zamawiający nie żąda ich i oprze się na wstępnym oświadczeniu złożonym przez

Wykonawcę wraz z ofertą. Uwagi: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. a) i

b) oraz litera d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit.

b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem tego terminu. 3. 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 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się. 4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ,

zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b25b...

11 z 23 2019-04-08, 14:51



udzielenie zamówienia (Dz.U. poz.1126). 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym

mowa w pkt III.3 ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać

błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Wykonawca nie jest

zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia

lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych np. odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 8. Do

przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj.

opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b25b...

12 z 23 2019-04-08, 14:51



dokumenty; (wykaz robót budowlanych wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ); b) wykazu narzędzi,

wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz

urządzeń wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ) . c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ); d) 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; e) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400.000,00 zł

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego

przedłoży Wykaz materiałów jakie zamierza przyjąć do realizacji zamówienia, sporządzony wg

wzoru (załącznik nr 11).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy wraz z Tabelą cenową elementów robót. 2. Pełnomocnictwo do złożenia

oferty, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów

rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej

notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami

zawartymi w rozdziale X pkt 5 siwz). 4. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia

niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - jeśli Wykonawca będzie

polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej o

których mowa w sekcji III pkt. 1.2) i 1.3). 5. Oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp -

wykonawca składa dokument w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w

wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. W przypadku wadium wnoszonego w

pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI S.A.

51 1050 1083 1000 0090 3017 7498 z dopiskiem : „Wadium – SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019”. 4.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w pkt punkt 3, przed upływem

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin

składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)

innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został zapakowany w odrębną kopertę i wraz z ofertą

złożony w opakowaniu oznaczonym wg wytycznych zawartych w rozdziale XII pkt 8 SIWZ. Kopię

dokumentu należy załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania

ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 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
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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:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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:

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:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena oferty brutto 80,00

Okres gwarancji 20,00

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

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b25b...

18 z 23 2019-04-08, 14:51



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:

§ 14 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod

rygorem nieważności. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty

Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia

jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 1) W przypadku dokonania

określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy

administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu

niniejszej Umowy, w szczególności: a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń,

uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji,

zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było

w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy,

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która

uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2) W

przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w szczególności

zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia. 3) zmiany warunków

dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 4) zmiany kolejności wykonania

części zamówienia 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy

(zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za

wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w

wysokości nie wyższej niż 15 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. 6) zmiany materiałów

oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na materiały nowszej generacji o tych samych lub

wyższych parametrach, jeżeli: a) materiały oferowane wyszły z produkcji; b) producent materiałów

nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez

Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem; c) zmiana materiału zmniejszy koszty

eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego. Zmiana ta może

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b25b...

19 z 23 2019-04-08, 14:51



nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i pisemnego zatwierdzenia

Zamawiającego, 7) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb

Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego 8) Pozostałe zmiany spowodowane

następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej

umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu

należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,

ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do

przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za

którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego

wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,

urządzeń lub obiektów budowlanych, d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy

dotychczasowych założeniach technologicznych; e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej; f) wystąpią: - roboty dodatkowe wynikające ze

zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na etapie realizacji, - roboty zamienne. g)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; h) powstania rozbieżności lub niejasności w

rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a

zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; i) zmiana zakresu powierzonego

podwykonawcom, j) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, k) wykonanie

przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku

wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 8 lit. a-g możliwa jest w szczególności

zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności

określonych w pkt 8 lit. h-k możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany

Wynagrodzenia. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku zajścia okoliczności

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, tj. 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych

dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana

wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
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dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach

zamówienia podstawowego; b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2) zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił

zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez

zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 4) zmiany, niezależnie od

ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 141 ust. 1e ustawy Pzp; 5) łączna wartość zmian jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od

15% wartości zamówienia określonej w § 8 ust. 1. 4. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do

okoliczności wskazanych w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 5. Strona występująca o zmiany

postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności

stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być

złożony na piśmie. 6. Wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane lub inne roboty,

usługi i dostawy, których konieczność wykonania lub dostawy wynikła z okoliczności, których nie

dało się wcześniej przewidzieć, zostanie ustalone na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego

przez strony oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego wg. danych

wyjściowych do kosztorysowania wynikających z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę na etapie

podpisania umowy, 7. W przypadku braku w kosztorysie, o którym mowa powyżej w pkt. 6 cen

materiałów i sprzętu dla robót określonych zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, ceny te

zostaną ustalone wg. średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego

podpisanie umowy, a w przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z

Zamawiającym, 8. W przypadku wystąpienia robót nie objętych nakładami rzeczowymi zawartymi w

katalogach KNR dopuszcza się wycenę tych robót na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym

kalkulacji indywidualnej określającej nakłady jednostkowe pracy (robocizna, sprzęt) i normy zużycia

materiałów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą

być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób

uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do oferty należy także dołączyć

uzasadnienie, wraz z dowodami w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez

zastrzeżeń.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-26, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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