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Ogloszenie nr 571398-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Ur zad Gminy Zakr oczym: Remont nawier zchni dr ogi gminnej na odcinku o dlugosci 400 m
(od drogi powiatowej nr 2414W) w miej scowosci Blogoslawie, Gmina Zakr oczym
OGL OSZENI E O ZAM ÓWI ENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu wspólfinansowanego ze sr odków Unii

Eur opej skiej
Nie

Nazwa proj ektu lub progr amu
O zamówienie moga ubiegac sie wylacznie zaklady pr acy chronionej or az wykonawcy,
któr ych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr ebnionych or ganizacyj nie j ednostek, które
beda r ealizowaly zamówienie, obej muj e spoleczna i zawodowa integr acj e osób bedacych
czlonkami gr up spolecznie mar ginalizowanych
Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osób zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEK CJA I : ZAM AWI AJACY
Postepowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj acy
Nie
Postepowanie pr zepr owadza podmiot, któremu zamawiaj acy powier zyl/powier zyli
pr zeprowadzenie postepowania
Nie
Infor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj acy powier zyl/powier zyli pr owadzenie

postepowania:
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Postepowanie j est pr zeprowadzane wspólnie pr zez zamawiaj acych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajacych, którzy wspólnie przeprowadzaja postepowanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postepowanie j est pr zeprowadzane wspólnie z zamawiaj acymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Eur opej skiej
Nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postepowania wspólnie z zamawiaj acymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Eur opej skiej – maj ace zastosowanie kr aj owe pr awo
zamówien publicznych:
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urzad Gminy Zakroczym, krajowy numer identyfikacyjny
013270399, ul. ul. Warszawska 7 , 05-170 Zakroczym, woj. mazowieckie, panstwo Polska,
tel. 22 112 02 57, e-mail lmilewska@zakroczym.pl, faks 22 785 32 24.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zakroczym.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub

formatów plików, które nie sa ogólnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
I.3) WSPÓL NE UDZI EL ANI E ZAM ÓWI ENI A (jezeli dotyczy) :
Podzial obowiazków miedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamówienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):
I.4) K OM UNI K ACJA:
Nieogr aniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentów z postepowania mozna
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uzyskac pod adresem (URL )
Tak

http://bip.zakroczym.pl

Adres strony inter netowej , na któr ej zamieszczona bedzie specyfikacj a istotnych
war unków zamówienia
Tak

http://bip.zakroczym.pl

Dostep do dokumentów z postepowania j est ogr aniczony - wiecej infor macj i mozna

uzyskac pod adresem
Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy pr zesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone j est pr zeslanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane j est pr zeslanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, podpisane wlasnorecznym
podpisem. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Adres:
Miejsce skladania ofert: Urzad Gminy w Zakroczymiu, 05-170 Zakroczym, ul. Warszawska
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7, pokój nr 8 (kancelaria urzedu)

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zedzi i ur zadzen lub for matów
plików, któr e nie sa ogólnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEK CJA I I : PRZEDM I OT ZAM ÓWI ENI A

II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj acego: Remont nawierzchni drogi gminnej
na odcinku o dlugosci 400 m (od drogi powiatowej nr 2414W) w miejscowosci Blogoslawie,
Gmina Zakroczym
Numer r efer encyj ny: WIR.271.46.2017
Pr zed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia pr zeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II .2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II .3) Infor macj a o mozliwosci skladania ofer t czesciowych
Zamówienie podzielone jest na czesci:
Nie
Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj acy zastr zega sobie pr awo do udzielenia lacznie nastepuj acych czesci lub gr up
czesci:

M aksymalna liczba czesci zamówienia, na któr e moze zostac udzielone zamówienie
j ednemu wykonawcy:
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II .4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robót budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyj nego - okreslenie zapotr zebowania na innowacyj ny produkt, usluge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane polegajace na remoncie
nawierzchni drogi gminnej na odcinku o dlugosci 400 m (od drogi powiatowej nr 2414W) w
miejscowosci Blogoslawie, Gmina Zakroczym polegajace na podwójnym powierzchniowym
utrwaleniu nawierzchni drogi emulsja asfaltowa i grysami zgodnie ze szkicem lokalizacji
(zalacznik nr 11 do SIWZ). 2. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w
miejscowosci Blogoslawie polegajacy na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu
nawierzchni emulsja asfaltowa i grysami w ilosci szacunkowej ok. 1500 m2. 3. Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) zabezpieczenie terenu robót, 3) dokladne
oczyszczenie nawierzchni istniejacej, 4) w razie koniecznosci regulacja pionowa urzadzen
infrastruktury technicznej, 5) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, 6) prace
wykonczeniowe i porzadkowe – dokladne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu
pierwotnego pasa przyleglego do jezdni. 4. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
polega na kolejnym rozlozeniu: 1) warstwy lepiszcza, 2) warstwy kruszywa, 3) drugiej
warstwy lepiszcza, 4) warstwy drobniejszego kruszywa. 5. Do podwójnego powierzchniowego
utrwalenia nalezy stosowac kruszywo lamane o frakcjach: 2÷5mm, 5÷8mm zgodnie z norma
PN-EN 13043. Kruszywo uzywane do wytworzenia podwójnego powierzchniowego utrwalenia

nawierzchni musi byc czyste, pozbawione zanieczyszczen organicznych. Kruszywa
przeznaczone do zabiegu powierzchniowego moga byc matowo wilgotne, lecz nie moga byc
mokre (nieociekajace woda). 6. Do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia
nalezy stosowac emulsje asfaltowa kationowa szybkorozpadowa zwykla klasy K1-65 lub
K1-70, przeznaczona do powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z destruktu. 7.
Szczególowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
podany jest we wzorze umowy stanowiacy zalacznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca bedzie
wykonywal przedmiot zamówienia w oparciu o specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robót (zalaczniki nr 10 do SIWZ). 9. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zapoznal sie z
terenem realizacji robót i pozyskal dla siebie oraz na swoja odpowiedzialnosc i ryzyko

wszelkie informacje, które moga byc niezbedne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót,
gdyz wyklucza sie mozliwosc roszczen z tytulu niedoszacowania, pominiecia lub braku
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rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

II .5) Glówny kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233320-8
45233222-1
45454100-5

II .6) Calkowita war tosc zamówienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamówienia) :
Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiazywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II .7) Czy pr zewiduj e sie udzielenie zamówien, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w ar t. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunków na jakich zostana udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II .8) Okr es, w któr ym realizowane bedzie zamówienie lub okr es, na któr y zostala zawar ta
umowa r amowa lub okr es, na któr y zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiacach:

lub dniach: 21

lub
data r ozpoczecia: lub zakonczenia:

II .9) Infor macj e dodatkowe:

SEK CJA I I I : I NFORM ACJE O CHA RAK TERZE PRAWNYM ,
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EK ONOM I CZNYM , FI NA NSOWYM I TECHNICZNYM
II I .1) WARUNK I UDZI AL U W POSTEPOWANI U
I II .1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej , o ile wynika to z odr ebnych pr zepisów
Okreslenie warunków:
Informacje dodatkowe
I II .1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunków: 1. Zamawiajacy okresla warunki udzialu w postepowaniu oraz
wymagane od wykonawców srodki dowodowe, umozliwiajace ocene zdolnosci wykonawcy
do nalezytego wykonania zamówienia, wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci,
które moga dotyczyc: 1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, 3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. 2. O udzielenie zamówienia moga
ubiegac sie wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spelniaja warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w ogloszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b Pzp, dotyczace: 1)
sytuacji ekonomicznej; 2) zdolnosci technicznej i zawodowej. 3. W celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej – zamawiajacy wyraza jako minimalny poziom: 1) posiadanie aktualnego
odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz
25.000 PLN (slownie: dwadziescia piec tysiecy zlotych);
Informacje dodatkowe
I II .1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunków: 4. W celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce warunków
udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej – zamawiajacy wyraza jako
minimalny poziom: 1) Dysponowanie co najmniej: a) 2 szt. samochodu ciezarowego
samowyladowczego, b) 1 szt. walca drogowego (lekkiego walca ogumionego), c) 1 szt.
kombajnu drogowego przeznaczonego do wykonywania powierzchniowego utrwalenia na
nawierzchniach drogowych. 5. W celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej – zamawiajacy
wyraza jako minimalny poziom: 1) Wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy
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- w tym okresie, minimum 1 roboty polegajacej na remoncie dróg, w zakresie, której
wchodzilo powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsja asfaltowa i grysami o
wartosci brutto min. 25 000 zl kazda; 6. W celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych kompetencji lub uprawnien do
prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów –
zamawiajacy nie wyraza minimalnych poziomów zdolnosci. 7. W celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
finansowej – zamawiajacy nie wyraza minimalnych poziomów zdolnosci. WARUNKI
DOTYCZACE POWOLYWANIA SIE NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunków prawnych. 2.
Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnic
zamawiajacemu, ze realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotów, w szczególnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiajacy
ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub ich
sytuacja ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warunków
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 4. Wykonawca, który polega
na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiazal sie do udostepnienia zasobów, za szkode poniesiona przez zamawiajacego
powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostepnienie zasobów

nie ponosi winy. 5. Jezeli zdolnosci techniczne lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunków udzialu w
postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego: 1) zastapil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiazal sie do osobistego wykonania
odpowiedniej czesci zamówienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub sytuacje
ekonomiczna , o której mowa w ust. 1 i ust. 2. 6. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie

postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
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zaangazowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze miec negatywny wplyw na realizacje zamówienia. 7. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powolywal
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunków
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazac zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia. WARUNKI DOTYCZACE
PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca moze powierzyc wykonanie czesci zamówienia
podwykonawcy. 2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawców wedlug zalacznika nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku zamówien na roboty
budowlane, które maja byc wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji
zamówienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
pózniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robót budowlanych. 4. Powierzenie
wykonania czesci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamówienia. WARUNKI WYMAGANE
OD WYKONAWCÓW SKLADAJACYCH WSPÓLNIE OFERTE 1. Zamawiajacy nie
okresla szczególnego sposobu spelniania przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamówienia, warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w czesci 1 ust.
3, 4 i 5 SIWZ. 2. Zamawiajacy nie okresla warunków realizacji zamówienia przez
wykonawców w inny sposób niz w przypadku pojedynczych wykonawców.
Zamawiajacy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
II I .2) PODSTAWY WYK L UCZENI A
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I II .2.1) Podstawy wykluczenia okr eslone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I II .2.2) Zamawiaj acy pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

II I .3) WYK AZ OSWI ADCZEN SK L ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCE W CEL U
WSTEPNEGO POTWI ERDZENI A, ZE NI E PODL EGA ON WYK L UCZENI U ORAZ
SPEL NI A WARUNK I UDZI AL U W POSTEPOWANI U ORA Z SPEL NI A K RYTERI A
SEL EK CJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spelnianiu war unków udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kr yter iów selekcj i
Nie
II I .4) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW , SK L A DANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T
3 USTAWY PZP:
II I .5) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW SK L ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T
1 USTAWY PZP
I II .5.1) W ZAK RESI E SPEL NIANI A WARUNK ÓW UDZIA L U W
POSTEPOWANI U:
DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA AKTUALNE NA DZIEN SKLADANIA
OFERT 1) Zamawiajacy zada: a) oswiadczenia wykonawcy skladanego na podstawie art.
25a ust. 1 Pzp, dotyczacego spelniania warunków udzialu w postepowaniu zgodnie z
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zalacznikiem nr 2 do SIWZ – oryginal podpisany przez wykonawce; W przypadku
wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie o którym mowa
powyzej sklada kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie.
Wykonawca, który powoluje sie na zasoby innych podmiotów, w celu spelniania, w
zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunków udzialu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu dotyczacym spelniania
warunków udzialu w postepowaniu (zalacznik nr 2 do SIWZ); Dokumenty te potwierdzaja
spelnianie warunków udzialu w postepowaniu w zakresie, w którym kazdy z wykonawców
wykazuje spelnianie warunków udzialu w postepowaniu; b) oswiadczenia wykonawcy
skladanego na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczacego przeslanek wykluczenia z
postepowania zgodnie z zalacznikiem nr 3 do SIWZ – oryginal podpisany przez
wykonawce; W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców,
oswiadczenie o którym mowa powyzej sklada kazdy z wykonawców wspólnie ubiegajacych
sie o zamówienie. Wykonawca, który powoluje sie na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oswiadczeniu dotyczacym przeslanek wykluczenia z postepowania
(zalacznik nr 3 do SIWZ); Dokumenty te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym kazdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia; 2) Jezeli
dotyczy - zobowiazania innych podmiotów do udostepnienia zasobów (zgodnie z
zalacznikiem nr 4 do SIWZ pn. „Wzór zobowiazania innych podmiotów)- oryginal
dokumentu - w celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobów, wykonawca przedstawia zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Tresc dokumentu
(zobowiazania) powinna okreslac w szczególnosci: a) zakres dostepnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udzialu innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, realizuje roboty
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budowlane, których wskazane zdolnosci dotycza. 3) Jezeli wykonawca nie zlozyl
oswiadczenia lub innych dokumentów niezbednych do przeprowadzenia postepowania lub
zlozone oswiadczenie lub inne dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupelnienia, poprawienia, wyjasnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze
mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania. DOKUMENTY SKLADANE W TERMINIE 3 DNI OD
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO
INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP 1. Zamawiajacy
zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacje, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, tj. dotyczacych: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy zlozyli oferty w terminie; 3) ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w
ofertach. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajacego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie z zalacznikiem nr 7 do SIWZ – oryginal
podpisany przez wykonawce; 1) W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez
wykonawców, dokument o którym mowa powyzej sklada kazdy z wykonawców wspólnie
ubiegajacych sie o zamówienie we wlasnym imieniu. 2) Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazanie z innym wykonawca nie prowadza
do zaklócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. DOKUMENTY I
OSWIADCZENIA SKLADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO AKTUALNE NA
DZIEN ICH ZLOZENIA 3. Dokumenty i oswiadczenia, skladane w postepowaniu na
wezwanie zamawiajacego w celu spelnienia warunków udzialu w postepowaniu: 1)
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia - oryginal lub

kopia dokumentu poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce; 2) wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodów* okreslajacych, czy te roboty
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zostaly wykonane nalezycie, w szczególnosci informacji o tym, czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone – zgodnie z
zalacznikiem nr 8 do SIWZ - oryginal lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnosc z
oryginalem przez wykonawce. 3) wykazu narzedzi, wyposazenia zakladu lub urzadzen

technicznych dostepnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zalacznikiem nr 9 do
SIWZ - oryginal lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez
wykonawce; 4) dowodami, okreslajacymi czy roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczególnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone wymienionymi w wykazie zgodnie z zalacznikiem nr 8 do SIWZ sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentów – inne dokumenty; 5) Jezeli wykonawca nie zlozyl oswiadczen lub

dokumentów potwierdzajacych okolicznosci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania. 6)
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty budza
watpliwosci zamawiajacego, moze on zwrócic sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie. 7) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozyc
wymaganych przez zamawiajacego dokumentów dotyczacych potwierdzenia spelnienia
przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, zamawiajacy moze dopuscic zlozenie przez wykonawce innych
odpowiednich dokumentów. 8) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze
zlozyc dokumentów dotyczacych sytuacji ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajacego, moze zlozyc inny dokument, który w wystarczajacy sposób potwierdza
spelnienie opisanego przez zamawiajacego warunku udzialu w postepowaniu. 9)
Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia oswiadczen lub dokumentów
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potwierdzajacych okolicznosci spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, jezeli
zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, w szczególnosci rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci
podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz. U. t. j. z 2017 r. poz. 570). 10) W
przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentów
dotyczacych warunków udzialu w postepowaniu, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogólnodostepnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.
11) W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentów dotyczacych
warunków udzialu w postepowaniu, które znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w
szczególnosci oswiadczen lub dokumentów przechowywanych przez zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o których

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentów, o ile
sa one aktualne. 12) Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy

Pzp oraz dotyczace podwykonawców, skladane sa w oryginale. 13) Dokumenty inne niz
oswiadczenia, o których mowa w pkt 12 skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. 14) Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kazdego z nich dotycza; poswiadczenie
za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 15)
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wykonawca sklada wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez

wykonawce. 16) W przypadku, o którym mowa w pkt 11, zamawiajacy zada od wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych
samodzielnie przez zamawiajacego dokumentów. 17) Wszystkie dokumenty powinny byc
podpisane wylacznie przez osoby uprawnione lub upowaznione. 18) Jezeli zlozona kopia
dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic watpliwosci co do jej prawdziwosci –
Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu dokumentu badz kopii poswiadczonej
notarialnie. 19) Przedstawione w niniejszych materialach przetargowych zalaczniki do
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oferty sa jedynie wzorami. Zalaczniki do oferty moga byc zlozone w innej formie, o ile beda
zawieraly tresc wymagana przez Zamawiajacego.
I II .5.2) W ZAK RESI E K RYTERI ÓW SEL EK CJI :
II I .6) WYK AZ OSWI ADCZEN L UB DOK UM ENTÓW SK L ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOSCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T
2 USTAWY PZP
II I .7) I NNE DOK UM ENTY NI E WYM IENI ONE W pkt I II .3) - I I I.6)
1. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawców
wedlug zalacznika nr 5 do SIWZ. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
SKLADAJACYCH WSPÓLNIE OFERTE 1. Zamawiajacy nie okresla szczególnego
sposobu spelniania przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia,
warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w czesci 1 ust. 3, 4 i 5 SIWZ. 2.
Zamawiajacy nie okresla warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny
sposób niz w przypadku pojedynczych wykonawców. 3. Wykonawcy moga wspólnie
ubiegac sie o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zasady dotyczace wykonawcy stosuje
sie odpowiednio do wykonawców wystepujacych wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 6. W przypadku
wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenia sklada kazdy z
wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie; dokumenty te potwierdzaja
spelnianie warunków udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym kazdy z wykonawców wykazuje spelnianie warunków udzialu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykonawcy skladajacy oferte wspólna, ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i w
tym celu do oferty nalezy dolaczyc pelnomocnictwo, które: 1) musi byc zlozone w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez notariusza; 2) musi
jednoznacznie okreslac postepowanie, do którego sie odnosi; 3) musi precyzowac zakres
umocowania i jednoznacznie okreslac czynnosci, co do wykonywania których pelnomocnik
jest upowazniony; 4) musi wskazywac pelnomocnika; 5) musi wyliczac wszystkich
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wykonawców, którzy ubiegaja sie o zamówienie. 8. Kazdy z wykonawców ubiegajacych sie

wspólnie o zamówienie udziela pelnomocnictwa, zgodnie z reprezentacja danego podmiotu.
9. Oswiadczenia i dokumenty skladane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedklada i
podpisuje wykonawca – pelnomocnik, dzialajac w imieniu uczestników oferty wspólnej. 10.
Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania i do niego
zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.; 11. Oferta wspólna powinna byc
sporzadzona zgodnie z SIWZ. 12. Sposób skladania dokumentów w ofercie wspólnej: 1)
kazdy z wykonawców skladajacych oferte wspólna we wlasnym imieniu sklada: dokumenty
dotyczace wlasnej firmy, takie jak np.: oswiadczenia wykonawcy skladane na podstawie art.
25a ust. 1 Pzp, dotyczace przeslanek wykluczenia; oswiadczenie wykonawcy skladane na
podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczace spelniania warunków udzialu w postepowaniu;
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 2) pelnomocnik wykonawców w imieniu

wszystkich wykonawców skladajacych oferte wspólna, badz wykonawcy wspólnie z
podpisami kazdego z wykonawców skladaja: dokumenty wspólne, takie jak formularz
oferty, wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamówienia publicznego, oswiadczenie na temat kwalifikacji zawodowych
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamówienia, zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia
niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, informacja o zleceniu wykonania
przedmiotu zamówienia podwykonawcom skladana na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp.
UWAGA: w przypadku skladania dokumentów takich jak: dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia - kazdy z czlonków konsorcjum moze
wykazac sie spelnieniem warunku udzialu w postepowaniu a wykazanie sie przez jednego z

konsorcjantów zwalnia pozostalych z tego obowiazku (jeden, wszyscy lub niektórzy). 13.
Wspólnicy spólki cywilnej sa traktowani jak wykonawcy skladajacy oferte wspólna i maja
do nich zastosowanie zasady okreslone w ust. 6– 10. 14. Jezeli oferta wykonawców
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, zostala wybrana, zamawiajacy zada
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulujacej
wspólprace tych wykonawców, która powinna zawierac: 1) zobowiazanie do realizacji
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wspólnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim 2) zakresem realizacje
przedmiotu zamówienia, 3) okreslenie zakresu dzialania poszczególnych stron umowy, 4)
czas obowiazywania umowy, który nie moze byc krótszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamówienia. 15. Pelnomocnictwo lub inny dokument okreslajacy zakres umocowania do
reprezentowania wykonawcy, który musi jednoznacznie okreslac czynnosci, co do
wykonywania których pelnomocnik jest upowazniony– jezeli dotyczy;

SEK CJA I V: PROCEDURA
IV.1) OPI S
IV.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj acy zada wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Pr zewiduj e sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dolaczenia do
ofer t katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia ofer ty war iantowej :

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:
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IV.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostana zapr oszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) I nfor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sie zlozenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze zlozonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcj a elektroniczna
Pr zewidziane j est pr zeprowadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy podac adres strony internetowej, na której aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, któr ych war tosci beda pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e sie ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tosci, wynikaj ace z opisu

pr zedmiotu zamówienia:

Nalezy podac, które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji

technicznych w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do
nastepnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
IV.2.2) K r yter ia
Kryteria

Znaczenie

1) cena

60,00

2) okres gwarancji i rekojmi

20,00

3) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 20,00
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IV.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocj acj e z ogloszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
IV.3.1) I nfor macj e na temat negocj acj i z ogloszeniem
Minimalne wymagania, które musza spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstepnych

bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) I nfor macj e na temat dialogu konkurencyj nego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:
Nalezy podac informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) I nfor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujace minimalne wymagania, którym musza
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacj a elektr oniczna
Adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZM I ANA UM OWY
Pr zewiduj e sie istotne zmiany postanowien zawar tej umowy w stosunku do tr esci ofer ty,
na podstawie któr ej dokonano wybor u wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany Umowy 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunków ich
wprowadzenia: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robót: A) Zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególnosci: a) kleski zywiolowe, b) warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzen, dokonywanie odbiorów, B) Zmiany bedace nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczególnosci: a) wstrzymanie robót przez
Zamawiajacego, b) zmiany bedace nastepstwem dzialania organów administracji i innych
podmiotów o kompetencjach zblizonych do organów administracji, w szczególnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma

typowych w danych okolicznosciach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp., - odmowa wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, c) blad w opisie przedmiotu zamówienia badz innych dokumentach
ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawców
w postepowaniu poprzedzajacym wybór najkorzystniejszej oferty, C) inne przyczyny
zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, w

szczególnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamówien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi. D) bledy w dokumentacji projektowej, których usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznosc konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie; E) koniecznosc wykonania dodatkowych badan i ekspertyz; F) realizacji w drodze
odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznosc skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielnie w
trakcie realizacji umowy zamówien dodatkowych i/lub uzupelniajacych, zwiazanych z
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realizacja zamówienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujacych koniecznosc jego wydluzenia. W przypadku wystapienia
którejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na ukonczenie robót
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposób nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. 2)
Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami: A) zmiana osób, przy
pomocy których Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne spelniajace

warunki okreslone 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 mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowana osobe),
C) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za sile
wyzsza uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, którego skutków nie da sie przewidziec, ani im
zapobiec. W szczególnosci za sile wyzsza bedzie sie uwazac dzialania sil przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powódz oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie
radioaktywne, D) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o których mowa w art. 357 Kodeksu
Cywilnego, E) gdy zaistnieje inna okolicznosc prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, F)
zmiana sposobu spelnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególnosci nastepujacymi okolicznosciami: niedostepnosc na rynku materialów lub
urzadzen spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialów i
urzadzen lub pojawienie sie na rynku materialów i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robót, G)
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego potencjale opieral sie Wykonawca
skladajac oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnienia warunki

udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o
udzielenie zamówienia, H) zmiana obowiazujacej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto; I) zmiana sposobu wykonania zamówienia,
materialów budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialów budowlanych,
sprzetu wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
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podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,

zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie. Zmiany moga dotyczyc zakresu wykonywanych
prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robót, z
których Zamawiajacy rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w
przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach okreslonych w warunkach Umowy. 2. Dopuszcza
sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powolywal sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w celu

wykazania spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany
wykazac Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na którego zasoby powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 3. Dopuszcza sie zmiany dla Podwykonawców
w trakcie realizacji umowy, którzy nie spelniali warunków udzialu w postepowaniu na które

zasoby Wykonawca sie nie powolywal na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 Prawo
zamówien publicznych, w zakresie: 1) rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany
Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy
podwykonawstwa z zastrzezeniem, ze zmiana ta nie bedzie mogla dotyczyc czesci zamówienia
wskazanych przez Zamawiajacego do osobistego wykonania przez Wykonawce, 4) wskazania
Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie
zawierala takiego wskazania. 4. Dopuszcza sie 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 sie zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy. 6. Dopuszcza sie dokonywania innych zmian w zawartej umowie w
przypadku gdy koniecznosc zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiazujacych przepisów
prawa, prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktów administracyjnych wlasciwych
organów – w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania umowy do
zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego. 7. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1

ustawy Prawo zamówien publicznych, przewiduje mozliwosc zmiany zawartej umowy w
nastepujacych sytuacjach: 1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robót

budowlanych, nieobjetych zamówieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly
spelnione lacznie nastepujace warunki: a) zmiana Wykonawcy nie moze zostac dokonana z
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powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnosc lub znaczne
zwiekszenie kosztów dla zamawiajacego, c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza
50% wartosci zamówienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostaly
spelnione lacznie nastepujace warunki: a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej
spowodowana jest okolicznosciami, których Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mógl przewidziec, b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamówienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) Wykonawce, któremu Zamawiajacy udzielil
zamówienia, ma zastapic nowy wykonawca: a) na podstawie postanowien umownych, o
których mowa w pkt 1, b) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile

nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, c) w
wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawców; 4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne; za niedopuszczalne i

istotne zmiany umowy zamawiajacy uwaza: a) zmiane ogólnego charakteru umowy, w
stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b) zmiane, która nie zmienia
ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: –
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wziac udzial inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci, – zmiana narusza równowage ekonomiczna umowy lub umowy
ramowej na korzysc Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej, – zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowiazan
wynikajacy z umowy lub umowy ramowej, – polega na zastapieniu Wykonawcy, któremu
Zamawiajacy udzielil zamówienia, nowym wykonawca, w przypadkach innych niz
wymienione w ust. 2 pkt 3 umowy 8. Laczna wartosc zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartosci zamówienia
okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówien na uslugi lub dostawy albo, w
przypadku zamówien na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartosci zamówienia
okreslonej pierwotnie w umowie. 9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na które Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania
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do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy Zamawiajacy okreslil w SIWZ. Umowa i
postanowienia SIWZ uzupelniaja sie w tym zakresie. 10. Strona, która wystepuje z propozycja
zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowiazana jest
do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej
waznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORM ACJE ADM I NI STRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostepniania infor macj i o char akter ze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzace ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

IV.6.2) Ter min skladania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2017-08-31, godzina: 11:30 ,
Skrócenie terminu skladania wniosków, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu
> 2. Warunki dotyczace sporzadzenia oferty: 1) oferta powinna byc sporzadzona na formularzu
oferty stanowiacym zalacznik nr 1 do SIWZ; 2) wykonawca przedstawia oferte zgodnie z
wymogami SIWZ; 3) oferta jest dokumentem sporzadzonym w formie pisemnej w jezyku
polskim i w sposób czytelny
IV.6.3) Ter min zwiazania ofer ta: do: 2017-09-29 okres w dniach: (od ostatecznego terminu
skladania ofert)
IV.6.4) Pr zewiduj e sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w
pr zypadku niepr zyznania sr odków pochodzacych z budzetu Unii Europej skiej or az
niepodlegaj acych zwr otowi sr odków z pomocy udzielonej pr zez panstwa czlonkowskie
Eur opej skiego Porozumienia o Wolnym H andlu (EFTA), któr e mialy byc pr zeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia: Nie
IV.6.5) Pr zewiduj e sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, j ezeli srodki
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sluzace sfinansowaniu zamówien na badania naukowe lub pr ace rozwoj owe, które
zamawiaj acy zamier zal pr zeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie
zostaly mu pr zyznane Nie

IV.6.6) I nfor macj e dodatkowe:

ZAL ACZNI K I - I NFORM ACJE DOTY CZACE OFERT CZESCI OWYCH
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