
Gmina Łomianki: Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”

w ramach zadania 2019/06 na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego, w formule

„Zaprojektuj i wybuduj”.

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

Ogłoszenie nr 560716-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.
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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 Łomianki, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.

Warszawska 115 , 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 888 98 01, , e-mail

umig@lomianki.pl, , faks 22 888 98 02.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)
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Tak

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

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:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 pok. 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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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: Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz

z poprawą infrastruktury sportowej” w ramach zadania 2019/06 na podstawie Programu Funkcjonalno

Użytkowego, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Numer referencyjny: RZP.271.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury

sportowej” w ramach zadania 2019/06 na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w formule
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„Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia umowy zobowiązany

jest do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo- finansowego i uzyskania akceptacji

Zamawiającego. 3.2 W zakres rzeczowy zadania wchodzi: a. Etap I - Wykonanie dokumentacji

projektowej wraz z specyfikacjami technicznymi warunków odbioru robót i uzyskaniem pozwolenia na

budowę. b. Etap II - Budowa budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą. c. Etap III - Budowa sali

gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu.

d. Etap IV - Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie. 2. Inwestycja planowana jest we wsi

Sadowa przy ul. Strzeleckiej i obejmuje zakresem całą działkę nr 68 oraz część działek 67 i 70/4.

Inwestycja polega na budowie modułowego budynku szkoły podstawowej we wsi Sadowa w technologii

prefabrykowanego szkieletu drewnianego zapewniającego wysoką energooszczędność obiektu. Budynek

szkoły przewidziany jest dla około 180 – 225 uczniów przypisanych do 9 oddziałów szkolnych (włącznie

z oddziałem „0”), w każdym z oddziałów zaplanowano zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla 20-25 dzieci.

Część szkoły ma spełniać wymagania określone jak dla obiektów z oddziałami integracyjnymi. 3.3

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z

następującymi aktami prawnymi: • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z Dz.U.

2016 poz. 290), • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2013 poz.

1232), • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz.U. 2013 poz. 21), • rozporządzenie Ministra

Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów

do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840), • ustawa z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469), • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tj.: Dz.U. 2015 poz.1651), • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U.

2015 poz. 520), • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), •

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), • rozporządzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami). 3.4 Wykaz usług lub robót

budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający

określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę: poz. 4, 5, 7, 10 z tabeli elementów scalonych ( załącznik nr 6 do SIWZ). 3.5 Zamawiający

zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. prace
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związane z uzgodnieniem i wykonaniem projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 3.6 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest

w załącznikach 3-6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71221000-3

71222000-0

45100000-8

45111200-0

45200000-9

45210000-2

45400000-1

45232400-6

45231300-8

44130000-0

45310000-3

45232451-8

45112711-2

45112710-5

45112712-9

45232120-9

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN
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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: Tak

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

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2.6 Zamawiający przewiduje

zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot

zamówień polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie zostało przewidziane w

Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita

wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

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: 585

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w

terminie 585 dni liczonych od daty zawarcia umowy.

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 ww. warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 5.1.2.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osiągnął obrót roczny

za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne
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lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN. 5.1.2.2.2 Wykonawca spełni warunek

jeżeli wykaże wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w

kwocie 5 000 000,00 PLN - w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku, gdy dokumentu potwierdzającego że, wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej, wyrażonej w walucie obcej, wartość ubezpieczenia w przeliczeniu na

PLN, musi odpowiadać ww. sumie gwarancyjnej. 5.1.2.2.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 5 000 000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył trzy zamówienia z których każde

obejmowało swoim zakresem budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB

pod symbolami 1263; 1264; o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tym przynajmniej jedno

zamówienie z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi,

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej nie

mniejszej niż 1500 m2 oraz kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3, o wartości zamówień nie niższej niż

7 000 000 zł brutto, przynajmniej dla jednego zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie. 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi polegające

na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących budowę budynku

dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji

drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,

wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni

zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy. 5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji
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zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych

funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej

– należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na

podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co

najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do

momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu

zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii

prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden

tysiąc pięćset). 5.1.2.3.4 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia

będzie dysponował 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności

architektonicznej - należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww.

wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Projektant w branży

architektonicznej, z uprawnieniami bez ograniczeń, musi wykazać, że zaprojektował co najmniej dwa

budynki dwukondygnacyjne wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami

zewnętrznymi wykonany w technologii prefabrykowanej opartej o szkielet drewniany,

zakwalifikowaną do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż

1500 m2 (jeden tysiąc pięćset) w tym jeden projekt wykonany w technologii BIM minimum dla

architektury budynku w jakości LOD 300. 5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ 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. 5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż

„stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 5.4.1

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
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na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i

ust. 5 ustawy Pzp. 5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy,

który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie

określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunki o których mowa w pkt od 5.1.2.3.1 lub pkt 5.1.2.3.2 SIWZ

zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany

co najmniej jeden warunek (tj. co najmniej jeden podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.1, drugi

podmiot w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3.2)

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)

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

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
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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:

6.2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1

ustawy Pzp: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert; 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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

publiczne. 6.2.3 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 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) informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za

wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawionej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
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mowa w pkt.: 1) 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. b niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, 2) 6.2.2 lit. b oraz 6.2.3 lit. a SIWZ –

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. 6.2.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.4. pkt 1 niniejszej SIWZ, powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o

którym mowa w pkt 6.2.4 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem tego terminu. 6.2.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

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

dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

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

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

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Postanowienia pkt 6.2.5 stosuje się. 6.2.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. b niniejszej SIWZ,

składa dokument, o którym mowa w pkt 6.2.4 pkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.2.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

6.2.8 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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:

6.1.5.1.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a

jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również

odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,a w przypadku wykonawców

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na

przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres- potwierdzającego spełnienie warunku, o

którym mowa w pkt. 5.1.2.2.1 SIWZ, 6.1.5.1.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert - potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2.2.2 SIWZ, 6.1.5.1.3

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy z treści

dokumentu (np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia

- potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2.2.3 SIWZ. 6.1.5.2.1 Wykazu robót

budowlanych w których Wykonawca wykaże że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył trzy zamówienia z których każde obejmowało swoim zakresem

budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB pod symbolami 1263; 1264; o

konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tym przynajmniej jedno zamówienie z instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz

zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 oraz kubaturze nie

mniejszej niż 5000 m3, o wartości zamówień nie niższej niż 7 000 000 zł brutto, przynajmniej dla

jednego zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu 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
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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. 6.1.5.2.2 Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże że wykonał

minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych

obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami

1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem

terenu, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną

osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów

obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie

doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru

końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych

do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o

konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset), skierowaną

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6.1.5.2.4 Wykazu osób w którym Wykonawca
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wykaże jedną osobę posiadającą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności

architektonicznej - należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww.

wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Projektant w branży

architektonicznej, z uprawnieniami bez ograniczeń, musi wykazać, że zaprojektował co najmniej dwa

budynki dwukondygnacyjne wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami

zewnętrznymi wykonany w technologii prefabrykowanej opartej o szkielet drewniany,

zakwalifikowaną do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż

1500 m2 (jeden tysiąc pięćset) w tym jeden projekt wykonany w technologii BIM minimum dla

architektury budynku w jakości LOD 300, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

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)

5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

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. 6.1.2 Wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do

wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=391a606...

15 z 22 10.07.2020, 11:44



SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie

określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 7 do SIWZ. 6.5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.5.1 Zobowiązani są ustanowić

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

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

8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie:

dwieście tysięcy złotych 00/100).

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
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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:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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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 oferty 60,00

Gwarancja 20,00
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Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na

jakość wykonania zamówienia – doświadczenie Kierownika budowy
20,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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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:

Zgodnie z §17 [zmiany umowy] 1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 144

ustawy Pzp oraz sytuacji określonych poniżej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian

umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana

umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów

obowiązującego prawa; 2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: a) opóźnieniami

wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności; b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c)

gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych,

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego

prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) działaniem siły

wyższej w rozumieniu przepisów kodeku cywilnego; g) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; h) w przypadku powierzenia przez Zamawiającego

dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp. 3. Zmiana terminu wykonania

przedmiotu umowy wiąże się z koniecznością zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez

strony pod rygorem nieważności. 5. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie

potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 1) zmiana na stanowisku kierownika budowy; 2) zmiana na

stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy; 4) zmiana
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adresu Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-07-30, 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

> polski

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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