
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko": Budowa punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

"Czyste Środowisko"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

przedmiotowe zamówienie jest do dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

RPWM.05.00.00, Działanie RPWM.05.01.00 Gospodarka odpadowa. r Priorytetu Inwestycyjnego:

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb

inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

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

Ogłoszenie nr 536214-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.
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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: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko",

krajowy numer identyfikacyjny 51040700800000, ul. Stefana Czarnieckiego 28 , 14-100 Ostróda,

woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5065010, , e-mail sekretariat@zg-ostroda.pl, , faks

89 642 30 15.

Adres strony internetowej (URL): https://www.czystesrodowisko.eu

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
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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

https://www.czystesrodowisko.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://www.czystesrodowisko.eu

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 zgodnie z wymogami SIWZ

Adres:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100
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Ostróda, w pokoju 104 (SEKRETARIAT)

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: Budowa punktu selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste

Środowisko"

Numer referencyjny: SOA.271.1.2019

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
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budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu

Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) „obiektem” lub „przedmiotem

zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę wiaty nad kontenerami,

2) budowę zasieków, 3) budowę ramy wyładunkowej, 4) budowę stróżówki wraz z instalacjami i

wyposażeniem, 5) dostawę i montaż wagi, 6) budowę ogrodzenia wraz z bramą 7) budowę przyłącza

wodociągowego, 8) budowę przełącza kanalizacji sanitarnej, 9) budowę kanalizacji deszczowej

odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej, 10) budowę sieci i oświetlenia podłączonego do

istniejącej sieci energetycznej, 11) budowę placu składowego, 12) budowę dróg wewnętrznych oraz

miejsc parkingowych, 13) wykonanie zieleni 14) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone

we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków,

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków, 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 45232410-9 - Roboty w

zakresie kanalizacji ściekowej, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45231400-9 - Roboty

budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 71354300-7 - Usługi badań katastralnych. 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w

dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 4.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami,

pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego

oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną,

oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia

oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie

procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy

(patrz także §XIII SIWZ). 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności

ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji

projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a

także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWIORB,

przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z

dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów
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technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach,

oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości

fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3)

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość,

trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów

bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna

zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały

przedstawione w dokumentacji projektowej w szczególności w załączonych kartach technicznych. 7.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w

przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu

zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.

30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w

dokumentach. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i

materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót

przewidzianych w dokumentacji projektowej. 10. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być

produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad

materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 11. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w

taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 12. Zamawiający informuje, że

będzie przyjmować strukturyzowane faktury elektroniczne. 13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia

polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie

wykopów, korytowanie, wykonanie nawierzchni, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne,

wycinka drzew, roboty zadaszeniowe i inne roboty, o których mowa w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej

oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
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których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte załączniku nr 7

wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45262410-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223220-4

45233123-7

45231300-8

45232400-6

45232410-9

45100000-8

45231400-9

71354300-7

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: Nie

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

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

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  6  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
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II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia od dnia

przekazania terenu budowy. Jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do

odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty

i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.3.1) doświadczenie

zawodowe: doświadczenie zawodowe: a) dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania

doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania

ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie

odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający

rozumie zadanie polegające na budowie lub przebudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego itp. o wartości

robót budowlanych min. 500.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym

przez wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za

wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla

celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w

złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego

w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku nastąpi
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na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w

§VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1)

lit.a) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona tj. wykazu wykonanych robót . Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 4 do

SIWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą

wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 2.3.2) kadra techniczna:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie

dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania

zamówienia tj.: a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący

jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie

przedmiotowego zamówienia, b) Kierownikiem robót w specjalności inżynierii drogowej -

Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami

budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w

specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, c) Kierownikiem robót w

specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie

przedmiotowego zamówienia, d) Kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej.

Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia

budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena
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spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do

SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o

którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich

Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt

zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez

Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje,

że wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ brały bezpośredni udział w

wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza pełnienie kierowników robót ww.

specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla

poszczególnych branż 2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie. (Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez

przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.)

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: 2. Informacja dla wykonawców polegających a zasobach innych podmiotów

na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w
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postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Zamawiający oceni, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 4) w odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,

do realizacji których te zdolności są wymagane, 5) Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, 6) jeżeli zdolności techniczne

podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ. 7) W celu oceny

czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art.22a

ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia

zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w

szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
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warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8)

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą

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:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ) składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
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że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ),

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich

wystawienia, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust.10 pkt 1) SIWZ.). 4. Zamawiający żąda

od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o

którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ)

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:

a) 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, 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 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, b) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych 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 z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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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

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do

SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik

nr 3 do SIWZ, 4) pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5) w przypadku podpisania oferty

oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 6) w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane

przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo

złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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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:
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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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 30,00

Aspekt społeczny 10,00

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a41aef...

17 z 30



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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a41aef...

18 z 30



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:

§ 14. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1

niniejszej Umowy, w szczególności: 1) Wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas

wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze

względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu

przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) zmiany

spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) uniemożliwiające prawidłowe

wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania,

normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym

okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) klęski

żywiołowe – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5) Opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci

ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 6)

wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w

Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót

mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku

budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7)

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację

przedmiotu Umowy, 8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
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ponosi odpowiedzialność 9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień

itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 10) niemożności wykonywania robót z powodu

braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę, 11) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania

robót, 12) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności, 13) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w

SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 14) wystąpienia

odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla

realizacji przedmiotu umowy, 15) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych

w STWIORB oraz SIWZ warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych

lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 16) w przypadku zmiany technologii jakości

lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy

lub Zamawiającego, 17) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej

Umowy 18) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., 19)

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania

ze środków Unii Europejskiej, 20) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli

nieruchomości , przez którą przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność

przeprojektowania, 21) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia

zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie

środków unijnych, 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest

możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy

lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: 1) zmiany przedmiotu zamówienia

w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej umowy, 2) konieczności

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 3) odbiegających w sposób

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) odbiegających w sposób

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności
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napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektów budowlanych, 5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6)

zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania

lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) wystąpienia zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8)

poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, 9) zmiany producenta urządzeń

lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla

Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności

lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia, 10) wycofania z

produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku Materiałów lub

urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń, 11) wyniknięcia rozbieżności lub

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów przez Strony. 12) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez

zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z

tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach i w następujący sposób: a) W

przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty

Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania

zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie

publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po

zmianie umowy. b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; c) w

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
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Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej

kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. d)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 12) następować będzie na wniosek

Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 12)

lit. a)-c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia

takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni

wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na

wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po

zmianie umowy. e) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30

dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. f) Zmiana wynagrodzenia

wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust.3 pkt 12) będą

mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. g) Zamawiający po zaakceptowaniu

wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu h)

Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie

zawarcia aneksu do umowy 13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją

przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy

będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do

przedłużenia Terminu wykonania robót 14) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i

rachunkowych w treści umowy. 15) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku,

gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki

określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.

16) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.13) nie

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie

może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót. 17) Zaakceptowana przez

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a41aef...

22 z 30



Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.13) winna być dokona wpisem do

Dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez

Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku: a)

zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego, b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w

pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, c) gdy

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w przyjętym zakresie, jest

niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego. d) wynikające z wprowadzenia zmian

istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, które

wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu W

przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1

zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed podpisaniem

umowy. W przypadku ograniczenia robót Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu

robót już wykonanych oraz materiałów i urządzeń zgromadzonych na terenie budowy na poczet

realizacji robót podlegających ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie

inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie budowy. 19) zmiana lub

rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust.

1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.

22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw

wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części

zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania

części zamówienia podwykonawcy 20) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i

zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z

powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
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określonej pierwotnie w umowie; 21) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność

zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą

starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie 22) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 23) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub

poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów,

które obciążałyby Zamawiającego, 24) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez

strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może

spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, 25) siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową. 26) Zmiana (zmniejszenie

lub zwiększenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych latach

realizacji zamówienia, o których mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania

dofinansowania, lub zmiany wysokości dofinansowania przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych

niezależnych do Zamawiającego. 27) Zmiana (zwiększenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie

realizacji zamówienia w roku 2017, o której mowa w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w

wyniku rozstrzygnięcia zamówienia na wyłonienie inspektora nadzoru, Zamawiający będzie posiadał

możliwość zwiększenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy, 28) Zmiana (zwiększenie) kwot

przewidzianych na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych latach realizacji zamówienia, o

których mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia,

Zamawiający będzie posiadał możliwość zwiększenia poszczególnych kwot wskazanych w §11 ust.27

Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robót przed terminem określonym w §3 ust.1 Umowy, 29)

Zmiana (zwiększenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych latach

realizacji zamówienia, o których mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian

budżetowych na dany rok finansowy, Zamawiający będzie posiadał możliwość zwiększenia

poszczególnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3

pkt 20) i 21), Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia

stosowania przepisów ustawy Pzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), zmiany

postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o

których mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy 7. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1)

-19) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe Terminy, z tym, że maksymalny okres

przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub

przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i
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zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2

pkt.1). 8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu

wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich

zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót.

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 9. Zamawiający ma

możliwość przedłużenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie

Wykonawcy. 10. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego

umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 11.

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na

podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i

§15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany

jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 12. Wniosek, o

którym mowa w ust.8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie

20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym

zdarzeniu lub okolicznościach. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o

którym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących

podstawę żądania zmiany. 14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 15. Po otrzymaniu

wniosku, o którym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust.11. i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 16.

Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

dokumentacji, o której mowa w ust.11 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

jej kopii. 17. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 wraz z

informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji żądania zmiany. 18. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,

zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a41aef...

25 z 30



akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany. 19. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp następujące

zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności

zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące

następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, § 15. Roboty zamienne 1. Zamawiający

dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową, w sytuacji gdy

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Za roboty

zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji

projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w dniu zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z

uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do

rozwiązań przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod

warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 1) podwyższeniem walorów techniczno-

eksploatacyjnych, 2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów

eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy 3)

pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy , 4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić

będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych) „,

który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz

kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a

wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie

robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy

stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym. 7. Płatności za roboty zamienne odbywać się

będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót

zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §10 i §11
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Umowy. 8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w

ust.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami. 9. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są

potwierdzić w formie pisemnego aneksu. 10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad

określonych w §5 niniejszej Umowy. 11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować

podwyższenia wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy. 12. W przypadku

wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego

elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym,

wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość

różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg

następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie

ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.: 1) stawka lub stawki za roboczogodzinę

/netto/, 2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 3) wskaźnik narzutu zysku w

% liczony od /R+S+Kp/, 4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości

Materiałów /M/ 13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót

danego elementu robót, a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie

ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość

różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg

następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen

Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania

oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa

przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę. 14. Oprócz przypadków

określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie

Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a

wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
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je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z

wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 PrBud, 3) wystąpienia warunków geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji

projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) konieczności zrealizowania

przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu

na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia

lub usunięcia tych kolizji, 6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

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: 2019-05-06, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
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lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Znak Postępowania: SOA.271.1.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego

należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia,

oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z

wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i

dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział

wyłącznie formę pisemną. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane

przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Związek Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda. W przypadku przesyłania

wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i nazwę. 4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą

elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@zg-ostroda.pl, 5. Wykonawca może zwrócić

się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania

ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

wyznaczonego terminu składania ofert tj. 26.04.2019r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do

Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie

udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do

Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania

wykonawców. 6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na

bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 7. Zamawiający

prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych

warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie
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Zamawiającego https://www.czystesrodowisko.eu. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią

niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający

ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne,

którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających

się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do

składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy

przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie

prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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