Ogłoszenie nr 504176-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.
Gmina Hyżne: Przebudowa drogi w kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
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: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Hyżne, krajowy numer
identyfikacyjny 69058208000000, ul. Hyżne 103 , 36024 Hyżne,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 295 002, e-mail inwestycje@hyzne.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne hyzne.pl
www.bip.hyzne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział

obowiązków

między

zamawiającymi

w

przypadku

wspólnego

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
hyzne.pl www.bip.hyzne.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:
Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
Adres:
Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
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: Przebudowa drogi w
kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne
Numer referencyjny: ZP.271.10.2017.JG
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: Przebudowa drogi w
kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne Zakres robót obejmuje: - wykonanie
nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po
uwałowaniu 10 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –
bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubość 4 cm wykonanie nawierzchni

z mieszanek mineralno – bitumicznych

grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubość 3 cm - wykonanie
nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po
uwałowaniu 7 cm – pobocza - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm – zjazdy. Roboty
należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót i projektem robót.
1. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy:
1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom
nieupoważnionym przez całą dobę,
2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać
bezpieczeństwo osobom przebywającym w otoczeniu terenu budowy,
3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności
poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów,
odpadów, śmieci.
2. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy po
zakończeniu na nim robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając własnych
materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem
maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i
odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na
podstawie niniejszej umowy (wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne przeszkody

prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przyjętych w
niej zobowiązań.
4. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z
warunkami przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom
statuowanym w SIWZ oraz przedmiarze a także w obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu
i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów
oraz specyfikacji technicznych.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczalność
wprowadzania

materiałów

używanych

(użytych)

do

wykonywania

robót

budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych
dokumentów związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy
obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca.
Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów.
6. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i
konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z
elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały
wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
10. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również
postanowienia Projektu umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału
V SIWZ
11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45233140-2
12. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia
projektu umów
13. , tj. Załącznika nr 9 do SIWZ oraz projekt uproszczony wraz z przedmiarem
robót.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 15. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w (art. 22a ust. 1
ustawy Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 16.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
17. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z
późn. zm.) , wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

1) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć
Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać czynności o
których mowa w niniejszym punkcie. Wykaz pracowników powinien zawierać
następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, stanowisko, rodzaj umowy o
pracę, datę przyjęcia do pracy (w przypadku umowy o pracę zawartej na czas
określony należy podać okres zatrudnienia) oraz oświadczenie Wykonawcy, że
osoby wymienione w wykazie będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykaz pracowników powinien stanowić
załącznik do umowy. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności
Przebudowy drogi w kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w terminie 7 dni nowy wykaz pracowników uwzględniający
zaistniałe zmiany.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w
niniejszym punkcie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o
których mowa w niniejszym punkcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w ppkt 2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną.
18. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie
uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy
oraz załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości
Wartość

zamówienia):
bez

VAT:

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-07-14 00:00:00
II.9) Informacje dodatkowe:

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,

o

ile

wynika

to

z

odrębnych

przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w
powyższym

zakresie

Informacje
III.1.2)

dodatkowe
Sytuacja

finansowa

lub

ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w
powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej:
- jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych w zakresie robót
drogowych o wartości co najmniej 28 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem
tysięcy złotych ) UWAGA I: Poprzez jedno zadanie rozumieć należy jedną robotę
budowlaną zrealizowaną na podstawie jednej umowy lub w ramach jednego
zadania inwestycyjnego. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót
budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu
wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego. a) wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej:
- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze
kierownika budowy/robót, w specjalności drogowej. posiadającą uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach

uznawania

członkowskich

Unii

kwalifikacji

zawodowych

Europejskiej

(Dz.U

z

nabytych
2016

w
r.,

państwach
poz.

65).

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:
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)
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:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do
składania ofert UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna),
dokumenty składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki
cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacjaprzepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowienpublicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26
ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz braku 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 w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych
dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o
Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz.
584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i
elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać
określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe
w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”. UWAGA I: W przypadku
oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty składane będą przez
każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z
informacją

zamieszczoną

na

stronie

internetowej

Urzędu

Zamówień

Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytaniai-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowienpublicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26
ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz braku 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 w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych
dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o
Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz.
584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016

r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i
elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać
określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe
w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”.
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:
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert),
przekazuje

zamawiającemu

oświadczenie

o

przynależności

lub

braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu

o udzielenie zamówienia. (wg załącznika nr 6 do

siwz). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o
których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o
których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Uwaga: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty,
oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane
/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie
będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 8.2. POLEGANIE NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP 8.2.1. 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 (na
zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp). 8.2.2. Wykonawca, który polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8.2.3.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 8.2.4. Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.
8.2.1. 8.2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
pkt 8.1.1 ppkt 1) i 2). 8.2.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. 8.3. OFERTY WSPÓLNE (KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA)
8.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 8.3.2.
Przepisy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o
których mowa w pkt 8.3.1 8.3.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć
oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawców. Pełnomocnictwo winno: 1) określać do jakiego postępowania ma
zastosowanie 2) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania 3)
zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 8.3.4. Zaleca się,

aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 8.3.5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 8.3.6. Pełnomocnik
pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp. 8.3.7. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są
traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8.3.8. Przed podpisaniem
umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej)
Wykonawcy

składający

ofertę

wspólną

mają

obowiązek

przedstawić

Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 8.4 WYKONAWCA
MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 8.1.2.
ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 8.4.2. Dokumenty, o których mowa w
pkt 1 lit. a , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 8.4.3. 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 ust. 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. Przepis ust. 2
stosuje się. 8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8.5. Inne dokumenty, które
należy dołączyć do oferty ETAP SKŁADANIA OFERT: 8.5.1. Wypełniony i
podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 8.5.2. Pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
Musi być załączona w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa
uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 8.5.3. Pisemne zobowiązania innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego,
kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia

(jeśli

dotyczy).

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin wykonania zamówienia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

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: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5)

ZMIANA

UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku
do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz
zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy może być zmieniony w przypadku,
gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie
nadzwyczajną okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy po zawarciu umowy: a) gdy zajdzie konieczność wykonania
robót zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i
zakończenia robót objętych umową podstawową; b) wstrzymania robót
budowlanych

przez

organy

administracji

publicznej,

z

przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, 2
2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej
umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: a) w
przypadku siły wyższej, lub b) zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. c) Wprowadzenie
zmian, o których mowa powyżej wymaga pisemnej zgody inspektora
nadzoru, i akceptacji Zamawiającego. 1. Pozostałe zmiany: 1) możliwość
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
wszczęcia

postępowania

upadłościowego

lub

otwarcia

likwidacji

Wykonawcy, 2) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub
dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian
wytycznych dotyczących realizacji projektu,

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu
robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych
skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym
Zamawiający

zapłaci

za

wszystkie

spełnione

świadczenia

oraz

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody. 3. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp nie stanowią:
1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną
np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem
płatności wobec podwykonawców,
2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,
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: 2017-05-24 , godzina: 10:50,
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
>
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 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

Wydruk strony

