Stara Łubianka, 10 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie nr 531026-N-2020 z dnia 2020-04-10 r.
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance:
„Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego
Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance- Etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. ,
krajowy numer identyfikacyjny 57085895100000, ul. Kościuszkowców 2A , 64-932 Stara Łubianka,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 216 01 14, , e-mail zspdyrektor@poczta.onet.pl, , faks 67
216 01 14.
Adres strony internetowej (URL): www.zspstaralubianka.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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)
Tak
www.zspstaralubianka.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.zspstaralubianka.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:
pisemnie
Adres:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ul. Kościuszkowców 2A, 62
- 932 Stara Łubianka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance- Etap I”
Numer referencyjny: ZP/WSCEiT/2020/4
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 są roboty budowlane prowadzone w wyznaczonej części Obiektu
polegające na pełnobranżowych robotach remontowo-modernizacyjnych, montażowych i
wykończeniowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ”
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i
Terapii w Starej Łubiance – Etap I”, dalej opisane jako „Zamówienie”. 2. Wykaz prac objętych
zamówieniem: 1) Prace w DWD: A. rozbiórka stropodachu nad nieużywanym obecnie pierwszym
piętrem z zabezpieczeniem niższej części budynku (parter normalnie użytkowany) przed zalaniem
wodą z opadów atmosferycznych, zamknięciem klatki schodowej dla mieszkańców internatu
mieszkających na parterze budynku z uwzględnieniem zasad BHP i zapewnienie bezpiecznych dróg
komunikacji. Zabezpieczenie podłóg, wykładzin pod rozbieranymi stropami przed uszkodzeniem. B.

wykonanie nowego stropu z płyt kanałowych nad 1 piętrem w osiach a1-a2 i aA-aE oraz stropu
żelbetowego monolitycznego w osiach bB-bC. C. wykonanie remontu połaci dachowej całego
budynku: izolacje termiczne, pokrycie papowe, nowe obróbki – komplet. D. wykonanie instalacji
elektrycznej oświetleniowej z otynkowaniem na nowym stropie nad parterem. E. przeprowadzka
internatu dziewcząt z parteru budynku na piętro pod nowym stropem, odmalowanie pomieszczeń,
założenie wykładzin tymczasowych. F. przygotowanie pomieszczeń na całym parterze DWD do
przeprowadzenia do nich klas oraz pomieszczeń sekretariatu, pokoju nauczycielskiego itp. z budynku
p
instalacji elektrycznych: • rozprowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych; • wymiana
rozdzielni elektrycznej; • doposażenie pomieszczeń biurowych szkoły i klas lekcyjnych w gniazda
instalacji teletechnicznych – rozbudowa w zakresie osprzętu pasywnego i aktywnego Punktu
Dystrybucyjnego – w razie potrzeby wymiana na nową, doprowadzenie wraz z instalacja do każdego
Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku DWD w klasach oraz pomieszczeniach sekretariatu, pokoju
wykonywanej modernizacji wraz z uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. G.
wymalowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, naprawa okien wymiana zbitych szyb,
montaż klamek okiennych, likwidacja, zabezpieczenie studzienki w korytarzu przy nowym wejściu,
naprawa stropu w łazience, wymiana części skrzydeł drzwiowych. H. w związku z wydzieleniem szkoły
w budynku DWD jako odrębnej strefy pożarowej ZL II wykonanie w celu wydzielenia niezbędnych
przegród i zapewnienie dwóch niezależnych wyjść ewakuacyjnych na granicach strefy a także
instalacje zgodne z przepisami dla tej strefy. I. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
wraz ze Scenariuszem Pożarowym oraz opracowanie planów ewakuacji w zakresie częściowej zmiany
przeznaczenia budynku DWD. J. Doposażenie w sprzęt gaśniczy budynku DWD wg. nowej Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). 2) Prace organizacyjne: A. Przeniesienie wyposażenia pomieszczeń
z budynku szkoły do przygotowanych sal w DWD. B. Wyniesienie i przewóz pozostałych elementów
wyposażenia budynku Szkoły do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Inwestora. 3) Prace
w budynku Szkoły: A. Roboty rozbiórkowe –
materiały pochodzące z rozbiórki: • grzejniki żeliwne; • rury Faviera; • rury stalowe i żeliwne; •

uwzględnić koszty rozbiórki i demontażu. B. Roboty konstrukcyjne –
pokrycie –
murowe –
–
posadzki –
–
-ślusarskie –
je elektryczne –
instalacje teletechniczne - całość (Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykonane w ramach
projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" elementy sieci bezprzewodowej znajdujące się na
sanitarne wraz z AKPiA – całość. 3. Szczegółowy opis
przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i
sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w OPZ stanowiącym Część III do
SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Część II do SIWZ. 4. Realizacja Zamówienia rozpocznie się
w dniu zawarcia odpowiedniej umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42961000-0
45236000-0
44622000-6
45111291-4
45231000-5
45300000-0
45320000-6
45400000-1
45453000-7
51900000-1
38800000-3
32573000-0
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.
Zamawiający przewiduje w okresie 3 (słownie: trzech) lat, liczonych od dnia udzielenia Zamówienia
jako zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
stanowiących nie więcej niż 15 % (słownie: piętnaście procent) wartości umowy. 2. Podstawą
udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych jest
spełnienie następujących warunków: 1) dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane lub
usługi w terminie i z najwyższą starannością; 2) dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy
standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; 3) dotychczasowy Wykonawca
zaakceptuje istotne warunki nowej umowy opartej na dotychczasowej umowie; 2) Zamawiający
przeprowadzi z dotychczasowym Wykonawcą negocjacje, w wyniku których zostanie uzgodnione
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. 3. Zamówienie polegającego na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych będzie dotyczyć robót budowlanomontażowych i wykończeniowych, w szczególności instalacji sanitarnych, tj. wod.-kan., c.o. oraz

wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji elektrycznych
słaboprądowych tj. SSP, CCTV, SKD, SSWiN.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 10 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób biorących udział w realizacji
Zamówienia w szczególności osób wykonujących pracę fizyczną na następujących stanowiskach: 1)
osoby operujące urządzeniami dźwigowymi; 2) osoby wykonujące roboty montażowo-instalacyjne; 3)
osoby wykonujące roboty betoniarskie; 4) osoby wykonujące roboty ciesielskie (czynności związane z
przygotowaniem szalunków, rusztowań, więźb dachowych).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada: A. środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); B.
posiada ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć
milionów złotych). Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na złote lub na euro podczas
badania złożonych ofert według tabeli średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego z
dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i
doświadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert wykonał: - co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną, która polegała na
budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej części dobudowanej lub
nadbudowanej lub przebudowywanej budynku nie mniejszej niż 1500 (słownie: jednego tysiąca
pięciuset) m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 3 (słownie: trzy), gdzie zakres obejmował
wykonanie robót składowych: A. ogólnobudowlanych; B. instalacyjnych elektrycznych; C.
instalacyjnych sanitarnych; D. instalacji hydrantowej; E. instalacji wentylacji; F. instalacji oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego; G. instalacji odgromowej; H. dostawy i montażu windy osobowej
dostosowanej do użytku dla osób niepełnosprawnych; I. instalacyjnych telekomunikacyjnych i
teletechnicznych w tym okablowania: instalacji LAN, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji
włamania i napadu, systemu alarmu pożarowego, instalacji monitoringu wizyjnego CCTV i
telewizyjnej RTV; J. instalacji oddymiania o łącznej wartości nie niższej niż 10.000.000,00 zł (słownie:

dziesięć milionów złotych) brutto oraz - co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane, które
polegały na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku o powierzchni
użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej części dobudowanej lub
nadbudowanej lub przebudowywanej budynku nie mniejszej niż 500 m2 (słownie: pięćset metrów
kwadratowych), których zakres obejmował roboty ogólnobudowlane i co najmniej 2 (słownie: dwie)
roboty instalacyjne, o łącznej wartości obu robót budowlanych nie niższej niż 5.000.000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych) i wartości każdej z nich z osobna nie niższej niż 1.000.000,00 zł
(jeden milion złotych) brutto. Na potwierdzenie wykazania spełniania przedmiotowego warunku co
do każdego z ww. Zadań Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
przedstawi na żądanie Zamawiającego w trybie art. 24aa ust. 1 i art. 26 ust. 2 Ustawy, dowody, o
których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), tj. wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem oświadczenia/wykazu,
których formularz stanowi Załącznik Nr 3 do IDW), oraz z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający dokona
stosownego przeliczenia na złote lub na euro podczas badania złożonych ofert według tabeli średnich
kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia
poszczególnych robót. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub
podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia
zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014
r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia, przy czym fakt dysponowania takimi osobami może zostać
wykazany również poprzez złożenie stosownego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do
udostępnienia Wykonawcy na czas realizacji Zamówienia zasobów w postaci osób zdolnych do
wykonania Zamówienia w charakterze członków personelu Wykonawcy, o którym mowa w § 9
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126, ze zm.), a w szczególności, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia bez
ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), które obejmą kierownictwo
budowy i nadzór nad prowadzonymi pracami i robotami przez te osoby. Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: lp. Funkcja Kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe Wymagana minimalna liczba osób 1. Kierownik budowy Uprawnienia
budowlane: Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: w pełnieniu funkcji

kierownika budowy przy realizacji, co najmniej jednej zrealizowanej pełnobranżowej roboty
budowlanej o wartości zamówienia nie niższej niż 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów
złotych). 1 2. Kierownik robót sanitarnych Uprawnienia budowlane: Wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. Doświadczenie zawodowe: Pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji
cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości
zamówienia nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto. 1 3. Kierownik
robót elektrycznych Uprawnienia budowlane: Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych. Doświadczenie zawodowe: Pełnienie funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 (słownie: jednej) roboty
budowlanej obejmującej wykonanie instalacji elektrycznych o wartości zamówienia nie niższej niż
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto. 1 Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający określając wymogi dla osób, wobec których wymagane jest legitymowanie się
stosownymi kwalifikacjami lub uprawnieniami dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie właściwych w tym zakresie przepisów prawa krajowego (również równoważnych
przepisów wcześniejszych), unijnego oraz międzynarodowego regulujących zasady uznawania
kwalifikacji zawodowych jak również prawo do świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza,
odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza
łączenia poszczególnych funkcji przez jedną osobę. Powyższy warunek może być spełniony przez
Wykonawców łącznie. Na potwierdzenie wykazania spełniania przedmiotowego warunku
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, przedstawi na żądanie
Zamawiającego w trybie art. 24a ust. 1 i art. 26 ust. 2 Ustawy, dowody, o których mowa w § 2 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126, ze zm.), tj. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zgodnie ze wzorem oświadczenia/wykazu, których formularz stanowi Załączniki Nr 4 do IDW). W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie
spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy
wykonawca będzie dysponował każdą osobą oddzielnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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:
1. W zakresie zdolności technicznej i doświadczenia: Na potwierdzenie wykazania spełniania
przedmiotowego warunku co do każdego z ww. zadań Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza przedstawi na żądanie Zamawiającego w trybie art. 24aa ust. 1 i art. 26 ust. 2
Ustawy, dowody, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), tj. wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem
oświadczenia/wykazu, których formularz stanowi Załącznik Nr 3 do IDW), oraz z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. 2. W zakresie zdolności zawodowej: Na potwierdzenie wykazania
spełniania przedmiotowego warunku Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza przedstawi na żądanie Zamawiającego w trybie art. 24aa ust. 1 i art. 26 ust. 2
Ustawy, dowody, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), tj. wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem oświadczenia/wykazu, których
formularz stanowi Załączniki Nr 4 IDW). 3. W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Na
potwierdzenie wykazania spełniania przedmiotowego warunku co do każdego z ww. zadań
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi na żądanie
Zamawiającego w trybie art. 24aa ust. 1 i art. 26 ust. 1 Ustawy, dowody, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz.1126, ze zm.), tj.: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ww. określoną przez Zamawiającego.
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. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty, oświadczenia,
bądź dokumentu albo poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia Umowy - w przypadku wspólnego ubiegania się przez
Wykonawców o udzielenie Zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach innych
podmiotów do wykonania Zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia, przedstawiając w tym celu dokumenty
zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126). Wzór takiego oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 4 do IDW.
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
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swoją
ofertę wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Forma
wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: A. pieniądzu; B. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; C. gwarancjach bankowych; D. gwarancjach
ubezpieczeniowych; E. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t.
Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy: A. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib; B. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; C.
kwotę gwarancji; D. termin ważności gwarancji; E. zobowiązanie gwaranta do (klauzule):
bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem
zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez
konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczen

leżących po stronie Wykonawcy
3a Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; F. przedmiotowe zobowiązanie gwaranta, poza zgodnymi z
obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie będzie zawierać
zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank
Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem
formy, G. właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazywać będzie siedziba Zamawiającego,
H. wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa
powinny zawierać w tekście gwarancji swoją definicję. 3. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą
się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 13 1020
3844 0000 1602 0175 8606 PKO Bank Polski Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii
polecenia przelewu - załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 2) Wadium wnoszone
w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego (jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od posiadania
oryginału). Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie
zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu
komisji przetargowej dla ważności wadium. 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
ofert. 6. Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium. Zamawiający zwróci, odpowiednio
zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji Zamówienia 20,00
Okres gwarancji
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w granicach
określonych w Ustawie i na zasadach określonych poniżej. 2. Każda zmiana Umowy musi być
dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem: zmiany
przedstawiciela Zamawiającego lub jego danych lub danych adresowych lub zmiana numerów
telefonów, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub adresu do
korespondencji, zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3. Poza przypadkami przewidzianymi
Ustawą Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
formularza oferty, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich
wprowadzenia: 1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakończenia Inwestycji): a)
zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, wodnymi terenowymi i innymi w
szczególności: - istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji koncepcyjnej Zamawiającego
warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych; - niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; b) zmiany będące
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiającego; - wprowadzenia zmian w Dokumentacji Zamawiającego na
żądanie Zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy; - wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; - konieczność uzyskania
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano
przy zawieraniu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
powyżej w punktach a) – c) termin końcowy realizacji Zamówienia może ulec odpowiedniemu
wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania robót w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać rzeczywisty
wpływ tych okoliczności na brak możliwości lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robót w sposób
należyty. Każda taka zmiana wprowadzona będzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana terminu
końcowego realizacji Zamówienia nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli nie
jest spowodowana zmianą zakresu umowy. 2) Zmiany technologiczne mogące skutkować zmianą

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności: a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub
urządzeń nowszej generacji niż opisane w SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji
inwestycji - Budynku lub kosztów eksploatacji wykonanego Budynku lub kosztów zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Budynku lub ich kosztów, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego Budynku; c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa, w szczególności Prawa
Budowlanego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie pozycji cenowych
wskazanych w Kosztorysie, a w razie ich braku - cen czynników produkcji przyjętych z zeszytów
BISTYP (jako „średnie” dla województwa wielkopolskiego) za okres ich wbudowania. Podstawą do
określenia nakładów rzeczowych będą wówczas Katalogi Nakładów Rzeczowych – (KNR-y). W
przypadku braku odpowiednich pozycji – Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR-y), a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 3)
Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy z SIWZ; b) warunki
atmosferyczne lub pogodowe uniemożliwiające Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie
Umowy (ponadnormatywne opady atmosferyczne, temperatura powietrza poniżej -5°C); c)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
Umowy planowanymi świadczeniami, według Umowy; d) kolizja z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcie powstałej już kolizji;
e) konieczność przedłużenia terminu końcowego realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia
okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, które mają bezpośredni
wpływ na Termin Wykonania; f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki
VAT; g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo zwiększenia minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Zmiany, o
których mowa w ust. 3 pkt 3) lit. g—h), będą wprowadzone na warunkach i zasadach określonych w
ust. 4-17 tylko i wyłącznie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f), będzie
odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f), wartość wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w
ust. 3 pkt 3 lit. g) lub h), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę lub
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub
świadczących usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
do części wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 10. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o
których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f) - h), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. 11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g) lub h), jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących
pracę lub świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g), lub 2) pisemne
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących pracę lub
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h). 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h), jeżeli z
wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 13. W terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek,
przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o
którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem. 14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o
niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie
wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje się
odpowiednio. 15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe

postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez
Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w
Umowie. 16. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 3 lit. c) Wykonawca winien zawrzeć stosowne
porozumienie regulujące zasady rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Zamówienia.
Porozumienie uwzględniać będzie słuszne interesy obu Stron Umowy i bez pokrzywdzenia żadnej z
nich. Porozumienie to przyjmie formę aneksu do umowy w sprawie zamówienia publicznego, który
powinien zostać zawarty w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego stosownego
oświadczenia w tym zakresie. 17. W razie braku odpowiedniej w tych okolicznościach współpracy ze
strony Wykonawcy uniemożliwiającej lub utrudniającej zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 16
zdanie trzecie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy tylko co do tej części Zamówienia.
Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w
którym upłynął termin na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 16, nie późnej jednak niż do dnia
podpisania Protokołu Końcowego Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad. 18. Nie
stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w szczególności: 1) zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktów
między jej stronami; 3) udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy. 19.
Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Żadna wprowadzana aneksem zmiana nie może
naruszać Ustawy. 20. Dla każdej zmiany opisanej powyżej i dla każdego nowego zamówienia, o
którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swój projekt
aneksu lub projekt nowej umowy dla nowego zamówienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy
muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia oparty o protokół konieczności i zgodny z
obowiązującymi przepisami w tym z Ustawą oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole z
negocjacji. 21. Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjęty przez
Zamawiającego na podstawie ustalonego w protokole konieczności lub w protokole z negocjacji
zakresu zamiany lub zakresu nowego zamówienia oraz uzgodnionej ceny. 22. Wszelkie zmiany
wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz Ustawa. 23. Zgodnie z
Prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w
Umowie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu robót, wynagrodzenia lub terminu końcowego
realizacji Zamówienia w następujących przypadkach: 1) wystąpienia istotnych zmian stanu prawnego;
2) wystąpienia dekoniunktury na krajowym wewnętrznym rynku budowlanym skutkującym
nieprzewidzianą, gwałtowaną lub znaczną zmianą cen usług lub towarów (przez co poczytuje się w
razie wątpliwości zmianę cen usług lub towarów o co najmniej 5% (słownie: pięć procent) wartości w
stosunku do cen wskazanych w Kosztorysie Inwestycji,; 3) powszechnej niedostępności surowców
uniemożliwiającej realizację Inwestycji; 4) konieczności wykonania robót lub prac dodatkowych,
zamiennych lub uzupełniających na realizację przedmiotu Zamówienia. Postanowienie ppkt. 4)
powyżej może znaleźć zastosowanie wyłącznie do cen usług lub towarów, które nie zostały jeszcze
przez Wykonawcę wykonane i odebrane przez Zamawiającego (przez co rozumie się, iż zmiana ma
mieć skutek wyłącznie na przyszłość). W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze
poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i
przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposób w niej
przewidziany i zgodnie z Ustawą, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na
dotychczasowe prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks. Zmiana Umowy w tym zakresie
może nastąpić nawet po odbiorze końcowym Robót o ile Wykonawca do dnia podpisania tego

protokołu złoży do Zamawiającego stosowny wniosek na piśmie. 24. Niezależnie od powyższego,
Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie
Inwestycji bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i
Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też
kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany
korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 25. Wszelkie zmiany wprowadzane do
Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z Ustawy, w tym w
szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

