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Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na roboty budowlane w budynku

szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego –

etap II
 

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 

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu

Nowosądeckiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna

polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i

mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2014-2020

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

 
 
Ogłoszenie nr 531069-N-2019 z dnia 2019-04-03 r. 
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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: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy numer

identyfikacyjny 49189318000000, ul. Jagiellońska  33 , 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18

41 41 700. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowosadecki.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): 
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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.nowosadecki.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: 

Ofertę wraz z wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem składa się pod rygorem

nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, za pośrednictwem operatora

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
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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: Zamówienie na roboty budowlane w budynku

szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego –

etap II 

Numer referencyjny: ZPI.272.9.2019 

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: I.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana
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w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w

budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego, współfinansowanego przez Unię

Europejską w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka

termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. II. Zakres przedmiotowych

robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) przebudowę instalacji c.o. (bez kotłowni), b) częściową

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian

fundamentowych, d) docieplenie ścian w gruncie, e) docieplenie ścian zewnętrznych, f) odwodnienie

budynku, g) demontaż i ponowny montaż instalacji teletechnicznej (monitoring) i oświetlenia

zewnętrznego umieszczonego w ścianach zewnętrznych budynku połączony z całkowitą wymianą rur

osłonowych. UWAGA: 1) Niniejsze zamówienie nie obejmuje robót związanych z wykonaniem

wentylacji kotłowni. 2) Niniejsze zamówienie nie obejmuje robót dachowych, robót związanych z

dociepleniem stropów i poddasza, dociepleniem ścian w części dachowej (lukarny), które to roboty

zawiera dokumentacja techniczna w branży architektonicznej. Prace te zostały wykonane w pierwszym

etapie realizacji zadania. 3) Niniejsze zamówienie obejmuje dodatkowo wykonanie 7 (siedmiu)

potrójnych półek lęgowych dla jaskółki oknówki posiadających przestrzenie do założenia co najmniej 20

gniazd. Półki lęgowe należy wykonać zgodnie z Decyzją RDOŚ Nr ST-II.6401.24.2018.IW z dnia

12.12.2018 r. III. Miejsce realizacji robót budowlanych: budynek szkoły Zespołu Szkół im. Władysława

Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

IV. Lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 161/21, obręb Marcinkowice. V. Budynek, w którym

prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz

zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku. Prace powinny być prowadzone w

uzgodnieniu z Dyrektorem placówki. VI. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został

określony za pomocą dokumentacji technicznej (zwanej również „dokumentacją projektową”),

stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) projekt wykonawczy w branży

architektonicznej wraz z częścią graficzną, 2) projekt wykonawczy w branży sanitarnej wraz z częścią

graficzną, 3) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiar robót.

Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, przy czym

dokumentacja techniczna w branży architektonicznej obejmuje zakres szerszy związany z wymianą

pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, dociepleniem dachu i skosów pod dachem szkoły i

sali gimnastycznej, dociepleniem ścian w części dachowej, dociepleniem stropodachu nad kotłownią,
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dociepleniem stropodachu nad salą gimnastyczną, wykonaniem wentylacji kotłowni oraz dociepleniem

ścian w części dachowej - nieobjęty niniejszym zamówieniem. Z uwagi na fakt, że zakres robót będący

przedmiotem zamówienia podlega zgłoszeniu robót oraz z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia

wszelkie zapisy w dokumentacji technicznej dotyczące pozwolenia na budowę, kierownika budowy,

dziennika budowy, obmiaru robót i wynagrodzenia kosztorysowego tracą moc. VII. UWAGA: Z uwagi na

ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi

jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca

nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. Roboty budowlane będące

przedmiotem niniejszego zamówienia zostały zgłoszone do organu architektoniczno – budowlanego dla

Powiatu Nowosądeckiego w dniu 18.10.2018 r., który nie wniósł sprzeciwu w przedmiocie wykonania

robót. Zakres przedmiotowych robót został uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków – Decyzja Nr 27/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zmiany pozwolenia MWKZ Nr 277/2016

z dnia 21.07.2016 r. VIII. UWAGA: Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe,

patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich

wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie

ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w których przedmiot

zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.

3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. IX. Specyfikacja istotnych warunków

zamówienia opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu

lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez

wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i

jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy

zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten fakt do

dnia 11.04.2019 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym

w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, pisemnie, faksem (18 41 41 700) lub mailem

(powiat@nowosadecki.pl). O terminie przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną

poinformowani pisemnie, faksem lub mailem. X. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty

budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej

gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert –
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patrz pkt 19 SIWZ). XI. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem

umowy w sprawie zamówienia publicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy

polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do

przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej

brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia

OC. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia,

zamawiający może rozwiązać umowę na realizację zamówienia. XII. Wykonanie przedmiotu zamówienia

przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr

2 do SIWZ. XIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

44000000-0

45400000-1

45331100-7

44621110-3

45320000-6

45232452-5

45330000-9

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 
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(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: 100 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: I. Termin wykonania (realizacji) zamówienia: Zamawiający wymaga

zakończenia wykonania zamówienia (zgłoszenia gotowości odbiorowej robót) w terminie do 100 dni

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w

terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (uwaga: skrócenie terminu wykonania

zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ). II. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.

3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./: a. rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia

zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności: - w zakresie prac dociepleniowych i

przeciwwilgociowych budynku, - w zakresie prac instalacyjnych dotyczących instalacji centralnego

ogrzewania, - w zakresie prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - w zakresie prac

związanych z demontażem i montażem instalacji teletechnicznej i oświetlenia zewnętrznego. b. sposób

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca w

terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiającemu wykaz osób, które będą

wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz osób musi zawierać
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informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego

czynności. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o

których mowa w pkt II lit. a. c. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez

wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z

tytułu niespełnienia tych wymagań: • zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia

zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej

czynności na podstawie umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz

zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz

powinien zawierać elementy wymienione w lit. b., • w przypadku niespełnienia przez wykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary

umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień niespełnienia tego wymogu, • naruszenie obowiązku

udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. b

oraz w lit. c tiret pierwszy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, w takiej

sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień

zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% ceny

oferty wykonawcy, • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym

mowa w pkt II. III. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp

zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej) wymagania w

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. V. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91

ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w

dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
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spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących

przedmiot zamówienia - należy przez to rozumieć wykonanie roboty budowlanej polegającej na

dociepleniu obiektu o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek winien spełniać

samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców. Uwaga: W przypadku, gdy wymagane dla

potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlane są częścią większego

zamówienia obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, należy bezwzględnie podać tylko

wartość dotyczącą wymaganego zakresu robót i tylko te roboty należy wymienić. (W przypadku, gdy

wartość robót budowlanych będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość

na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego

podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych.) 

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

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 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

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: 

I. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

Zatem Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp; b) 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; c) 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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. II. Dokumenty podmiotów

zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I lit. a), b) i c) - składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert), b) 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 (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby lub 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. Dokumenty te powinny być

wystawione nie wcześniej niż w terminie odpowiednio wskazanym powyżej w lit. a) i b). III. W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty

potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone powyżej w pkt I lit. a), b) i c)

składa każdy z wykonawców oddzielnie. IV. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów,

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w pkt I lit. a), b) i c). V. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od

wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów wymienionych w pkt I lit.

a), b) i c).

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: 

I. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu. Zatem Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia 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 dokumenty. II. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, określone w pkt I składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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)

1. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne

dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z

dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w

oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone za zgodność z

oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza. Jeżeli prawo do podpisania

oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla Zamawiającego

dokumentów zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty

(reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub

jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje

pełnomocnictwo do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za

zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. 2. Wykonawcy

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę

cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania

o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać

złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie

wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w

postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, przy czym warunek udziału w postępowaniu określony w pkt III.1.3

niniejszego ogłoszenia winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców, z

zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może

podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn.

wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy

Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z

informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. 4. 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

nim 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
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez

zamawiającego.

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 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w

wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących

formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310/. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. 10 1560 0013 2973 9238 1000 0009 z

zaznaczeniem, że dotyczy: ZPI.272.9.2019 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku

szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – etap II b) za datę i godzinę

wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający

dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w

pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o

których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty przetargowej -

zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi

na konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową

ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności

upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy wykonawca wnosi wadium w formie

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty w przypadku zaistnienia

okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu
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związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o

którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę,

albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9)

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z

odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana,

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

 

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: 
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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: 

 

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: 
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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: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi 30,00
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Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

 

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: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 
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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: 

 

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: 

a) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w

projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. b) Zakazuje się zmian postanowień zawartej
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umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. c) W związku z

powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość

wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących

okolicznościach i warunkach: • zmiana założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie

prowadzenia prac, niezależna od wykonawcy, • niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, lub inne

okoliczności, mające znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane czynnikami

zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, • przedłużanie się procedur uzyskania przez wykonawcę

decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużenie się wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności, • zmiany technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania

zamówienia w uzgodnieniu z zamawiającym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez

wykonawcę, • zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawców

zaangażowanych za zgodą zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, • zmiany dotyczące zatrudnienia

podwykonawców /w przypadku gdy wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie

zgodnym z SIWZ/, • konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, • zmiana terminu

wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie

robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, • opóźnienie w przekazaniu

terenu budowy lub w przekazaniu dokumentów, do przekazania których zgodnie z obowiązującymi

przepisami zamawiający był zobowiązany, • wstrzymanie lub zawieszenie robót przez zamawiającego, •

zmiana wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami

obowiązującego prawa, • brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn

niezależnych od wykonawcy. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do

okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji

zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od wykonawcy. Termin realizacji

zamówienia może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek żądania i

zamówienia robót zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5 Załącznika nr 2 do SIWZ). Liczba dni przedłużających

termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym przed formalnoprawnym

zamówieniem robót zamiennych. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu

zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne

opóźnienie prac) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia

konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i

inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji
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projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania

opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. Zamawiający zgodnie z § 10 Projektu umowy (Załącznik

nr 2 do SIWZ) przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 Projektu

umowy związanej z koniecznością ograniczenia przez zamawiającego zakresu rzeczowego robót lub

odstąpienia od umowy o wartości wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 10 ust. 2 Projektu

umowy oraz w pkt 24 ppkt 1 SIWZ. Zamawiający zgodnie z § 12 ust. 4.3 lit. d) Projektu umowy

(Załącznik nr 2 do SIWZ) przewiduje możliwość obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku,

gdy zamawiający pomimo ujawnienia w czasie czynności odbioru wad nienadających się do usunięcia,

ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, dokona odbioru

przedmiotu umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT umowa nie

ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny netto. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za

zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

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: 2019-04-18, 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 

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

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: Nie 

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 Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


