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Ogłoszenie nr 506594-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Urząd Gminy Zakroczym: Remont nawierzchni ul. Odpadki w Zakroczymiu
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 %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Zakroczym, krajowy numer identyfikacyjny 013270399, ul.
ul. Warszawska 7 , 05-170 Zakroczym, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 02 57, e-mail
lmilewska@zakroczym.pl, faks 22 785 32 24.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zakroczym.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://www.bip.zakroczym.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:

Adres:
Urząd Gminy Zakroczym, 05-170 Zakroczym, ul. Warszawka 7, pokój nr 8 (kancelaria urzędu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ul. Odpadki w
Zakroczymiu
Numer referencyjny: WIR.271.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Odpadki w Zakroczymiu
(całkowita długość drogi do wykonania remontu nawierzchni wynosi 425 m). Szkic odcinka ww. drogi
na którym mają zostać wykonane roboty budowlane stanowi załącznik nr 13 do SIWZ 1. Zakres robót
określają: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2. Rodzaj robót: W
ramach przedmiotowego zadania do wykonania są roboty branży drogowej. Zakres robót obejmuje: 1)
Roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe, b) ścinanie poboczy, c) roboty rozbiórkowe, 2)
Wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje i zjazdy: a) mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i zjazdów, b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 3) Wykonanie podbudowy: a) podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm, b) nawierzchnia zjazdów z tłucznia
kamiennego – warstwa górna z tłucznia 0/16 mm, 4) Remont nawierzchni jezdni: a) mechaniczne
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czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), b) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5 cm, AC11S dla KR 1-2, 5) Roboty wykończeniowe: a) wykonanie poboczy
tłuczniowych frakcji 0/31,5 mm, 3. Zakres robót: Zakres robót został określony w przedmiarze robót.
4. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby, dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 6. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót.
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji prac i pozyskał dla siebie
oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w
przygotowaniu oferty i do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu
niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 8. Po zakończeniu
robót należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów
budowlanych ulegające zakryciu, wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed ich
zakryciem. 9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia robót do odbioru
dokumentację powykonawczą, zawierającą: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 2) atesty,
aprobaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233330-1
45223222-1
45454100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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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: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
od wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, które mogą dotyczyć: 1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub
zawodowej. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art.
22 ust. 1 i ust. 1b Pzp, dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej; 2) zdolności technicznej i zawodowej.
3) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej – zamawiający wyraża jako minimalny poziom: 1) posiadanie
aktualnego odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000
PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
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Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej – zamawiający wyraża jako minimalny poziom:
1) dysponowanie kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi; 5) W celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej –
zamawiający wyraża jako minimalny poziom: 1) Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, w
zakresie, której wchodziło układanie nawierzchni bitumicznej o wartości min. 70 000 zł każda; 8)
Przez ww. uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 4 Zamawiający rozumie uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie 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., poz. 1278 z późn. zm.) 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 kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 9) W przypadku osób, które
są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z
późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2)
posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji
o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o
których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. WARUNKI
DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1. Wykonawca

11.05.2017, 18:56

8 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=db...

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 ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.
Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną , o której
mowa w ust. 1 i ust. 2. 6. 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. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
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 wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. WARUNKI DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 2. W przypadku zamówień na roboty
budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3. Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNIE OFERTĘ 1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w części 1 ust. 3, 4 i 5 SIWZ. 1. Zamawiający nie określa
warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku
pojedynczych wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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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:
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:
2. Udokumentowanie przez wykonawcę spełnienie wymaganych warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 Pzp. DOKUMENTY
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT 1)
Zamawiający żąda: a) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp,
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ –
oryginał podpisany przez wykonawcę; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym spełniania
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) oświadczenia wykonawcy składanego
na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ – oryginał podpisany przez wykonawcę; W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z
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postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia; 2) Jeżeli dotyczy zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów)- oryginał dokumentu - w celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
Treść dokumentu (zobowiązania) powinna określać w szczególności: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą. 3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3
DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP 1. Zamawiający zamieszczenia na
swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dotyczących: 1)
kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ – oryginał podpisany przez wykonawcę; 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. DOKUMENTY I
OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO AKTUALNE NA
DZIEŃ ICH ZŁOŻENIA 3. Dokumenty i oświadczenia, składane w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) wykaz 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 wartości, rodzaju, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów* określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 4)
oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez
wykonawcę; 5) dowodami, określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone wymienionymi w wykazie - zgodnie z załącznikiem nr 8 do
SIWZ 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) Jeżeli wykonawca
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub
inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić
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się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę
innych odpowiednich dokumentów. 9) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, 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). 11) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 12) W
przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących warunków
udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 13) Oświadczenia
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale. 14) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13 składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 15)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą; poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. 16) Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. 17) W przypadku, o którym mowa w pkt 11, zamawiający żąda od
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wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 18) Wszystkie dokumenty powinny być
podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione lub upoważnione. 19) Jeżeli złożona kopia
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości –
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu bądź kopii poświadczonej notarialnie.
20) Przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do oferty są jedynie
wzorami. Załączniki do oferty mogą być złożone w innej formie, o ile będą zawierały treść
wymaganą przez Zamawiającego. 21) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię wymaganych uprawnień osób wskazanych
w wykazie osób, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według
załącznika nr 5 do SIWZ. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH
WSPÓLNIE OFERTĘ 1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w części 1 ust. 3, 4 i 5 SIWZ. 1. Zamawiający nie określa
warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku
pojedynczych wykonawców. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego. 3. Zasady dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
występujących wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w tym
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celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które: 1) musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2) musi jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi; 3) musi precyzować zakres umocowania i jednoznacznie
określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; ponadto pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, który musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony– jeżeli dotyczy; - uproszczony kosztorys ofertowy; UWAGA!
Uproszczony kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać
będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 4)
musi wskazywać pełnomocnika; 5) musi wyliczać wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się o
zamówienie. 7. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie udziela
pełnomocnictwa, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu. 8. Oświadczenia i dokumenty składane
w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i podpisuje wykonawca – pełnomocnik,
działając w imieniu uczestników oferty wspólnej. 9. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z
zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
itp.; 10. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ. 11. Sposób składania
dokumentów w ofercie wspólnej: 1) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu składa: dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenia
wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia;
oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 2) pełnomocnik wykonawców
w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z
podpisami każdego z wykonawców składają: dokumenty wspólne, takie jak formularz oferty,
wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie
art. 36b ust. 1 Pzp. UWAGA: w przypadku składania dokumentów takich jak: dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - każdy z członków konsorcjum
może wykazać się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu a wykazanie się przez jednego z
konsorcjantów zwalnia pozostałych z tego obowiązku (jeden, wszyscy lub niektórzy). 12.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w ust. 6– 10. 13. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna
zawierać: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania
poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż
okres obejmujący realizację 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
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 3.500,00 zł (słownie: trzy
tysiące pięćset złotych i 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:
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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:
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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:

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
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cena

60

okres gwarancji i rękojmi

20

skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 20

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: Nie
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:
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:
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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:
Zmiany Umowy 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późń. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1)
Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: A) Zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne odbiegające od
typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, B) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) zmiany będące
następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do
organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a
jeśli takich regulacji nie ma typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień i itp., - odmowa wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, c) błąd w opisie przedmiotu zamówienia bądź innych
dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia niemożliwy do zauważenia przez
Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, C) inne przyczyny
zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na
skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi. D) błędy w
dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie; E) konieczność wykonania
dodatkowych badań i ekspertyz; F) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia
wzajemnych powiązań, w tym udzielnie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub
uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony
termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie
robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe
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rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: A) zmiana osób, przy pomocy których
Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w
SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi, B) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy
pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest
możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody
Zamawiającego na zaproponowaną osobę), C) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z SIWZ; Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się
przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody
takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie
radioaktywne, D) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu
Cywilnego, E) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, F) zmiana sposobu
spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń lub pojawienie się na
rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót, G) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego potencjale
opierał się Wykonawca składając ofertę będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że Wykonawca
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnienia warunki
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, H) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i kwota brutto; I) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów
budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu wskazanych w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem
procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Zmiany
mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach
Umowy. 2. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
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stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 3. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy,
którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na które zasoby Wykonawca się nie
powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 1)
rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania
zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć
części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 4)
wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie
zawierała takiego wskazania. 4. Dopuszcza się zmiany dalszych Podwykonawców w zakresie ust. 3
pkt 1, 2 i 3 rezygnacji z dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego
zakresu wykonania zamówienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy. 5. Dopuszcza się zmianę
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 6. Dopuszcza
się dokonywania innych zmian w zawartej umowie w przypadku gdy konieczność zmian wynika ze
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w
celu dostosowania umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 7. Zamawiający, na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług
lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki: 1.a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
1.b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego, 1.c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące
warunki: 2.a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2.b) wartość zmiany
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3)
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 3.a) na
podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 3.b) w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3.c) w
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4)
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zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i istotne zmiany umowy
zamawiający uważa: 4.a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu; 4.b) zmianę, która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: – zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby
wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, – zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, – zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, – polega na zastąpieniu
Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych
niż wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy 8. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Inne zmiany
umowy Zamawiający określił w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupełniają się w tym zakresie.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog
zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie
zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-26 , godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 1. Warunki dotyczące sporządzenia oferty: 1) oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami SIWZ;
3) oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej w języku polskim i w sposób czytelny
(pismo maszynow
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017-06-24 okres w dniach: (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:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna: www.bip.zakroczym.pl (w zakładce dot.
zamówień publicznych)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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