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ogłoszenie nr 505325-N-2020 z dnia2020-01'-22 r

Gmina Mińsk Mazowiecki: lącznego wynagrodzenia umownego brutto,

o

którym mowa w $5 ust. 1' za każdy dzień

opóźnienia

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU

-

Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamięszczanie obowiązkowe
ogłoszenie doĘczy : Zamówięnia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać

się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzialalnoŚó' lub

działalnośćich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaly zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie margina|izowanych

Nie

NaleĄ

podać minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art.22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż3O%r, 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 powierzyl/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez z^mawiających

Nie
Jężeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowan\e oruz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wrazz 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:

lnformacje dodatkowe:

I
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NAzwA

I. 1)

I

ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy

numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul.

Chełmońskiego 14,05_300 Mińsk Mazowiecki' woj. mazowieckie, państwo Polska, te|.257 582 851, e-mail
gmina@minskmazowiecki.pl,

faks 257 582 489.

Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym moŻna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plikóq które nie są
ogólnie dostępne
I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

: Adm inistracj a samorządowa

wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

l.3)

(jeżeli tlotyczy)z

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 zzamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresię
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udziet'ane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzęcz pozostĄch
zamawiających):
r.4)

KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.m inskmazowiecki.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 przesylać:

Elektronicznie
Nię
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny sposób

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie
Inny sposób:

Adres:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędzi i urządzeń lub formatów plikóq które nie są ogólnie
dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny' bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzam^wiającego: łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa

w $5 ust. |,zakaŻdy dzień opóźnienia

Numer referencyjny

: P.I 27 1.1.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: RoboĘ budowlanę
II.3) Informacja o możliwościskładania ofert częŚciowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nię

oferty lub wnioski

o

dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można składać w odniesieniu do

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

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

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw,

usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane: l. Przędmiotem zamówięnia jest rozbudowa istniejącej

Szkoły Podstawowej w CielechowiŹnie, realizowana na części działki nr ęw' |l9l2 zlokalizowanej pod adresem

Cielechowizna l A, 05_300 Mińsk Mazowiecki. Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wtaz zę zmianą
sposobu użytkowania częścipomieszczeńbędzie obejmował 4 nowę oddziały lekcyjne, stołówkę z zap|eczem
kuchennytn, świetlicę, pomieszczenia sanitarne, szatnię' pomieszczenia administracyjne oraz pomocnicze. Zamówięnie
obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły wraz z przebudową oraz nadbudową części istniejącej. Na działce planuje się
równieŻ wykonanie parkingu nałącznie 79 miejsc postojowych ( 10 miejsc istniejących oraz 69 miejsc postojowych

projektowanych) wraz z komunikacją wewnętrzną tj. ciągi pieszo jezdne i chodniki, kanalizacjądeszczowąz
zbiornikami retencyjnymi oraz oświetleniem. W ramach zadania należy wykonać infrastrukturę techniczną niezbędną dla
funkcjonowania budynku. 2' W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego
zakręsu: 1) Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wrazze zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń budynku

szkoĘ' 2) Budowy parkingu wraz z komunikacja wewnętrzną,kanalizacją deszczową ze zbiornikami retencyjnymi oraz
oświetlerrierrr parkirrgu, 3) Budowy zbiornika podziemnego na gaz płynny 6,7 m3 i instalacji wewnętrznej gazowej z
przyłączem gazowym' 4) Budowy szczelnego zbiornika na nieczystości ciękłe o poj. 10 m3, wraz z instalacją sanitarną i
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separatorem tłtlszcztl, 5) Wykonania instalacji wenĘlacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

6)

Budowy Kolektora

gruntowego pionowego wrazzpompą ciepła i przyłączem cieplnym, 7) Likwidacji zewnętrznej instalacji wody oraz
studni wodociągowej, 8) Budowy nowego przyłączawodociągowego do budynku szkoĘ. 3. Szczegółowy zakres robót

opisany został w więlobranŻowej dokumentacji projektowej i wykonawczej _ Załącznik nr 8 do sIwZ , Specyftkacji
Technicznej Wykonania i odbioru Robót - Załączniknr 9 do SIWZ, stanowiących podstawę do kalkulacji ceny
ofertowej' Przedmiary robót ( Załącznik nr 7 do SIWZ

)

-

stanowią podstawę do sporządzenia oferty. 4' Ponadto

Wykonawca w ramach zamówięnia publicznego jest zobowiązany do: l) Wykonania niezbędnych robót Ęmczasowych i
towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celujak i osiągnięcia
zakładanych efęktów i ręzultatów umowy, 2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania

w imięniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie z PINB lub UDT. 3)
Wykonania wszęlkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp. Niezbędnychptzy realizacji przedmiotu
zamówienia i/lub wymaganych przezZamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4) Wypełnianie wszelkich
za|eceń, zapisów, robót,

zobowiązańw tym nałoŻony chnaZamawiającego'

decyi;i,pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno

-

a

wynikających z warunków technicznych'

prawnych stanowiących załącznik do projektów

budowlanych i ptzekazywanych przez Zamawiającego na etapie real'izacji' 5) Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego
wynikającego z wydanej przezMazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji nr 554lDS 'lŻ0l 8 oraz
wypełnienia wszystkich zalece(l wskazanych w ww. Decyzji' 6) Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w
przypadku utraqy przezte dokumenĘ ważnościlub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i
ukończenia robót

- w przypadku takiej konieczności. 7) Uzyskania w imięniu Zamawiającego wszelkich koniecznych

pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót. 8) W związku zprowadzeniem robót budowlanych w
funkcjonującym budynku szkoły naleĘ przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów
technologicznych zapewnió bezpieczne funkcjonowanie placówki i prowadzić roboĘ budowlane w sposób nie
utrudniający funkcjonowaniu szkoły. I(orzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać
się

caĘ czasbezzakłócęitw godzinach pracy placówki. Należy utrzymywać tempęratury zgodne

z polskimi normami. W

przypadku wyłączeń winno to odbywaó się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

odcięcie bez zapewnienia mediów może obywaó się wyłącznie w czasię przerw od nauki tj. ferie, wakacje, przerwy
świąteczne. Po stronie wykonawcy leży obowiązekzabezpieczenia ciągłościpracy placówki. 5. Podstawowe rvymagania
dotyczące robót: 1) Roboty składające się na przedmiot zamówieniana|eŻy wykonywać znależytą starannością, zgodnie

z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcię realizacji robót. 2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji
przedmiotu zamówienia powinny byó fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie

z

art. 70 Ustawy

z dniaT lipca 1994

r.

Prawo budowlane, oraz

jakościowymi gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych' 3) Wykonawcaprzed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych' zobowiązany będzie do
opracowania oraz uzgodnienia z użytkownikiem szczegółowego planu wykonania robót. Z uwagi, na fakt, iż roboty

wykonywane będą w czynnym obiękcie Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować roboty, aby w pełni zabezpieczyć
plac budowy w formię wygrodzenia tęręnu robót oraz zapewnienia dozoru mięnia na teręnie robót na własny koszt.
Wszęlkię kwęstie związane z ustaleniami doĘczącymi korzystania z terenu oraz budynku w zakręsie moŹliwości
zapewnienie dojazdu na plac budowy należy uzgadniaó z Użytkownikiem obiektu- Dyrektorem szkoły. 4) Wykonawca
jest odpowiedzia|ny za jakośćwykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynnościna tęrenie budowy, metody użyte

przy budowie oraz za ich zgodnośćz Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami
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Inspektora Nadzoru. 5) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych zrea|izacją zamówięnia określawzór

umolvy stanowiący Zalącznik nr 6 do SIWZ' 6) Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: Wykonawca zgodnie zkozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane doĘczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy popfzez

wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego zww. rozporządzeniem 6. Równoważnośó materiałów:

l)

W projektach budowlanych, wykonawczych mogą występowaÓ nazwy własne, znaki towarowę lub być podane niektóre
charakterystyczne dla producenta wynriary. Nie są one wiąŻące i moŹna dostarczyć elemenĘ równowaŹne, których

charakterysĘka nie jest gorsza niŻ paramętry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.
Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Zwrot,,równoważne'' oznaczamożliwośóuzyskania efęktu założonego przęzZamawia)ącego za pomocą innych
rozwiązań technicznych poprzęz dopuszczenie ofer't opartych na równoważnych ustaleniach.2) Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innych materiałów i urządze(l niż podane w dokumęntacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
standardów technicznych, technologicznych ijakościowych nie gorszych niŻ określonęw dokumentacji' W takiej

sytuacji Zmawiający wymaga złoŻenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowanę przez Wykonawcę

materiaĘ iurządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równowaznę do oferly załączy dane tęchniczne
pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i

jakościowymwraz z oświadczenięm producenta żę proponowane urządzeniejęst równowazne do zaproponowanego w
dokumentacji co do celu jeg o przezt\aczęnia. 3) oferent uzyska we własnym zakręsie i na własny koszt stosownę
pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany naurządzenia lub rozwiązania równowaŻne w tym poniesie pełne

koszĘ wynikające ze wszelkich zmian. 4) Koniecznym jest podani e nazwy producenta' precyzyjnego

Ępu urządzenia

|ub materiału oruz załączenie niezbędnych dokumentów,

i

jednoznacznego

takich jak atest PZH, deklaracja zgodności

producenta/aprobata techniczna,karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-

eksploatacyjnewrazzcharakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumęntacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót. 5) Zamawiający nię WyraŻa zgody, aby proponowanę urządzeniarównoważne były

protoĘpami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące
na innych zrealizowanych obiektach (podać

obiekĘ w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie

krótsry niŻ2lrata. Zamawiający zasltzegasobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działaniaurządzenia
równoważnego pracującego na wskazanym obiękcie. oferent przedstawiając rozwiązania równowaŹne nie moŻe
naruszyć praw osób trzęcich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych orazoświadcza,Że
wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaŻ nie jest prowadzona z naruszenięm zasad uczciwej

konkurencji. 6) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zarrrówięnia zgodnie z opracowanym projektenr, szczególnie w zakresie' kosztów eksploatacji, niezawodności działania.

Wykonawca musi mieć świadomośó,iz rnozliwośćzastosowania urządzeń równowaŻnych uzalężniona będzie od ich
zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.7) Zamawiający, opisując przedmiot
zamówienia w dokumentacji projektowej i SST przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacjitechnicznychisystemówreferencjitechnicznych,októrychmowawart.30ust.

1pkt'2iust.3Ustawy

Pzp, dopuszczarozwiązania równoważne opisywanym. Ilękroć mowa w dokumentacji projektowej i SST o normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych naleĄ
rozumieć iz Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać
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równoważne w stosunku do przeclmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy

ofeĘ

Pzp.7. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki; Załącznik nr 7 - Przedmiary
Załączniknr 8 _ Wielobranżowa dokumentacja projektowa i wykonawcza Załącznik nr 9 - Specyfrkacja Techniczna
Wykonania i odbioru Robót 8. Zamawiający stosownię do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie real'izacji zamóWienia tj: wykonywanie
robót ziemnych' elektrycznych, układanie kostki brukowej jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w prrypadku
danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodęksu pracy. 9. obowiązek ten dotyczy
także podwykonawców

- wykonawca zobowiązany

j est

zawtzęi w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.l0.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnięnia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku
przez zamawiającego zawarto we wzorzę umowy. 17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w
ań' 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawo zamówień publicznych w wysokoścido 50% wartości zamówienia w zakresię rzeczowm
zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak rvykonanie zamówienia podstawowego.

II.5) Glówny kod CPV: 45223800-4

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45 I I

1000-8

45262300-4
45320000-6

45262500-6
452Ż3800-4

4s261t00-5
45421100-5

4s410000-4
45430000-0
45321000-3

45262100-2
45233253-',l

45317000-2
4s3 l 0000-3
4s3

r

1

000-0

45311100-1
453 l 4000-

l

4s23 1300-8
45

1

10000-1

45230000-8

45232440-8
+5231222-7
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45232141-2
4533 1000_ć

45300000-c

4533n00-1
45332300-C

45332200-:
45332000-3

45332400-i
4533 l l 10-0
4533 1200-t

45333000-(

lI.ó) Calkowita wartośćzamówienia Qeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartośó bęz VAT:
Waluta:

(u przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów _ szacunkowa całkowita maksymalna wartośćw
całym okresie obowiq4uania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

Il.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust.

1pkt6i7lubwart. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Tak
określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa

w art' 67 ust.

l

pkt 6 lub w art. L34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: l1. Zamawiający przewiduje udzięlęnię zamówień o których

mowaWart.67ust. lpkt6i7Prawozamówieńpublicznychwwysokoścido50%wartościzamówieniawzakresie
rzeczorym zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie zamówięnia
podstawowego.
II.8) Okres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /zódniach:
lub

data rozpoczęcial lub zakończenia: 202l-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ul.l) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU

7
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalnoŚci zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów
określenię warunkóW: Zamawiający nię określawarunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
okręślenię warunków: Zamawiający nie okręślawarunków w tym zakresie.
Informacje dodątkowę
III.1.3) Zdolnośćtechniczna lub zawodowa
określęnie warunków: Warunek spełni wykonawca który: i!ll udokumentuje, iż zrea|izował w okręsie ostatnich pięciu
lat przed upĘwem tęrminu składania ofert, ajeŹeli okres prowad zenia działa|ności jest krótszy - W tym okresie, co

najmniej 2 roboĘ budowlanę polegającą na budowię i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu uĄteczności
publicznej wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 4 000
000,00 zł brutto kaŻda; wraz z podaniern ich wartości zamówięnia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzęcz

których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określający ch czy te roboĘ budowlane

zostĄ

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
wystawionę przez podmioI, narzęoz którego roboty budowlane byĘ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiekĘwnym charaktęrzę wykonawca nie jest W stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy złożonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych
oraz załączonych dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazaó spełnienie powyższego warunku samodzielnie. igi
dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówięnia, która będzie uczestniczyó w
wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bezograniczeń, posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczęnię na

stanowisku kierownika budowy' Zamawiający uzna warunęk za spełniony na podstawie ana|izy złoŻonego
oświadczenia' it| dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówięnia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjtitttządzeń elektrycznych i
elektroenergeĘcznych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnię doświadczenię na stanowisku kięrownika
budowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy złożonegooświadczenia' iłi dysponuje lub
będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyó w wykonaniu zamówienia

tj' co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjiiurządzeficieplnych,

wentylaayjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającęgo co najmniej 3-letnie doświadczęnie na stanowisku kierownika

budowy' Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia. Uwaga: iiii
Kierownik budowy oraz kięrownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia07 lipca
l994

r.

Prawo budowlane (.t' Dz. lJ. z2016 r. poz,290 ze zm') orczrozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 1l wrzęśnia 2014

r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r.

poz. l278) lub odpowiadające im WaŻne uprawnięnia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

ii!.;

Dopuszc'a się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko rvymienione

powyżej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. llil wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

8z17

20Ż0-0l-22,I5:02

https: I lbzp.uzp, gov.pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?i.

zanlówictlia mogą wykazac, Że łącznie spełrriają warunek Rozdz. 5 ust.l pkt 2 |it. c, tired 2,3 i 4,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rea|izacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowę:

rrr.2) PoDSTAWY

WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określonew art,24 ust. 1 ustawy Pzp
l|I.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 I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określonaw art.24 ust' 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRx'EZwYKoNAwcĘ w CELU WSTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w
PoSTĘPoWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie
lII.4)

WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, srłłoANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.

1

PKT

3

USTAWY PZP:

l) zaświadczenia właściwego naczęlnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

Żę wykonawca nie

zalegaz

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert, lub innego
dokumęntu potwierdzającegl, Żę wykonawca zawarł porozumięnię z właściwymorganem podatkowym w sprawie
spłat tych należnościWraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawęm

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu (po wezwaniu) 2) zaświadczęnia właściwejterenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego,Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert' lub innego dokumentu
potwierdzającego, Że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych naleŻnościwraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŹenię na raty za|egĘch płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu (po

wezwaniu) 3) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

9
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w Ęm zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pr'p; 4) oświadczenia

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa W ustawie z dnia 72 stycznia

l991

r. o podatkach i

opłatach lokalnych (Dz. U. z2016 r' poz.716);4. Wykonawca w terminie 3 dni od

zamieszczeniana stronie internetowej informacji, o której mowaw art.86 ust.5 ustawy Pzp,przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przyna|eŻności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej' W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca moŻe złoĘć wraz z oświadczeniem dokumenĘ
bądź informacje potwierdzaj ąaę, Żę powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w

postępowaniu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa W ust. 3 pkt 1_3 składa dokumęnt lub dokumęnty wystawione w kraju,

w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: l) nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek naubezpieczenie społeczne lub zdrowotnę albo Że zawarł porozumienie

z

właściwymorganem w sprawie spłat tych nalężnościWraz z ewęntualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożęnie na raty zalegĘch płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwegoorganu' 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 6. DokurnenĘ, o których rnowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wczęśniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ust. 3 pkt

l'

powinien byó wystawiony nie

wcześniej niŻ 3 rniesiące przed upływem tego tęrminu. 7. JęŻę|i w kraju' w którym wykonawca ma siedzibę lub
o
miejsce zamieszkania tub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy' nie wydaje się dokumentóq

ze
których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczęnie wykonawcy'

miał
wskazanięm osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentaoji, lub oświadczenie osoby, której dokument
doĘczyć,złoŻoneprzed notariuszenr lub przed organem sądowym' administraryjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamięszkania tej osoby. Przepis ust.6 stosuje się. 8. W przypadku wątpliwościco do treścidokumęntu

w którym
złoŻonego przez wykonawcę, zamawiający może zwróció się do właściwychorganów odpowiednio kraju,
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument doĘczy, o

języku obcym są
udzielęnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Dokumenty sporządzone w
gdy
składane wraz ztłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. l0. W przypadku,
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest przedłoĄÓ na wezwanie
pomiotu.
Zamawiającego dokumenty w cęlu zbadania czy nie zachodząprzesłanki wykluczenia dla każdego

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEŃ

LUB DoKUMENTÓw sxł,łoANYCH PR'ZEZ wYKoNAwCĘ w

P9STĘPowANIU NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w cELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o
KTORYCH MOWAW ART.25 UST.
III.5.1)
1)

1

PKT l USTAWY PZP

w ZAKRESIE sPEŁNIANIA yARUNKÓy UDZIAŁU w PoSTĘP9WANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okręsie ostatnich 5 lat przed upĘwem terminu

składania ofert,
daty, miejsca

a

jeżeli okres prowad zenia działalności jest krótsry

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wykonania i podmiotów, narzęczktórych roboty te zostały wykonane, zzałączeniem dowodów

określających czy te roboĘ budowlane

zostĄ wykonane należycie, w szczególności informacji

o

Ęm czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o

których mową są referencje bądŹ inne dokurnenty wystawione przez podmiol,larzeczktórego
były wykonywane,

a

jeŻeli z uzasadnionej Wzyazyny o obiektywnym charakterzę wykonawca nie jest w stanie

uzyskać Ęch dokumentów

I0 z 7'l

roboty budowlane

_

inne dokumenty. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. 2) wykaz osób,
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kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego' a
także zakresu wykonywany ch przeznie czyrrności (zakres musi potwierdzaó spełnienie odpowiednio warunku
określonego w Rozdziale 5 ust'

l

pkt 2) lit. c tiret2,3, 4 SIWZ) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4 do SWIZ.
III.5.2)

III.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓw srł,łuANYCH PRZF,Z wYKoNAwCĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚct, o
KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT.
III.7) INNE
1)

1

PKT

2

UsTAwY PZP

DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.S) - III.6)

Formularz ofeĘ 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eżeli doĘczy) 3)

Pęłnomocnictw a (eŻeli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (ezeli dotyczy) 5) Kosztorysy ofertowe
sporządzone na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 7 do SIWZ) 6) Potwierdzenię wnięsienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) oPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.

Przystępując do niniejszego postępowaniakaŻdy Wykonawca zobowiązany jest wnieśó wadium w wysokości 30

jednej lub kilku formach
000,00 zł (słownie: trzydzieści Ęsięcy złoĘch). 2' Wykonawca może wnieśó wadium w
przewidzianych w art, 45 ust. 6 ustawy Pzp,tj,'. 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

zĘm Że poręczenie

gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych'
mowa w art' 6 b ust' 5 pkt 2 ustawy

z dnia9listopada

kasy jest zawszę poręczeniem pienięŻnym, 3)

5) poręczeniach

udzielanychprzezpodmioĘ,

o których

2000r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z2OO/r.Nr 42, poz. Ż75 ze zm.).3' Wykonawca zobowiązany jest wnieśćwadium przed
upływem tęrminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieśćprzelewem na konto Zamawiającego: Bank

Spółdzielczy w Mińsku Mazowięckim Nr 52 92Ż6 0005 0000 8035 2000 0040 5. W przypadku wadium wnoszonego
w pieniądzu, jako tęrmin wnięsienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoĘ na rachunku Zamawiającego. 6.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium na\eŻy złoĘć przed upĘwem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk
Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. l02,

a

kserokopię dokumentu

poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŻy załączyćdo oferĘ. 7. Nie wniesienię wadium w terminie lub w
sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucęnie

ofeĘ na podstawie

art. 89 ust' 1 pkt 7b ustawy Pzp

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zal.iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleĄ

podać informacje na temat udzięlania za|iczek:.

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert katalogów
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clcktronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

ZłożęnięofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszenien, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Plzewidywana mirrimalrra liczba wykonawców
Maksymalna

l

iczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.l.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 obej muje ustanowienię dynamicznego systęmu 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 ofeń w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

lŻ zI7
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IV.l.8) Aukcj a elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem) Nie

Nalezy 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:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej orazjaki będzie
tęrmin ich udostępnienia:
Informacj e doty czące przeb iegu aukcj i elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytowaó (minimalne wysokościpostąpień):

Informacje dotyczące wykorrystywanego sprzętu elektronicznego,tozwiązań i specyfikacji technicznych w zakręsie
połączeń:
Wymagania dofyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasię ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy niezłoiry|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej

IV.2)

:

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)

Kryteria oceny ofert:

1V.2.2\

Kryteria

Kryteria

Znaczęnię

Cena brutto

ofeĘ - KC

Dodatkowy okres gwarancji

60,00

- KG 40,00

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

Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty;

Przewidziane j est zastrzeżenie prawa do udzięlęnia zamówięnia na podstawie ofert wstępny ch bez przeprowadzenia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleĄ

L3 z
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podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokościnagród 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|iczby rozvłiązań:

NaleĘ

podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

IV.3.3) lnformacje na temat partnerstwa innowacyjnego

wszystkie
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

ofeĘ

poprzez zastosowanie kryteriów
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodątkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja ęlektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej:
technicznę
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
urządzeń informatycznych:
postąpień:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okręślenieminimalnych wysokości
lrrformacje o liczbię etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoĘ|i nowych postąpień, zostaną zakwaliftkowani do następnego etapu:
Tęrmin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
zamówienia
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do tręścizawieranej umowy w sprawie
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publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zab ezpieczenia należytego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA

uMowY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki Wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwośÓ dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŻonej
oferty w następującym zakręsię: |. Zmiany tęrminu i zakręsu realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane

warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski lrywiołowe; b) warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej - 5 stopni C, wiatr uniemoŹliwiający pracę masryn

budowlanych' gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi; c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenię robót budowlanych, ptzeprowadzanie prób i
sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianąprzez producentów; d) niewypały i niewybuchy; e) wykopaliska
archeologiczrre; f) odmienrre od przyjęĘch w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu'

kurzawka, głazy narzutowen warunki gruntowe itp'); e) odmienne od przyjętych w dokumęntacji projektowej warunki
terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci' instalacji,utządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych (bunkry, fundamenĘ itp'); h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpĘwających na termin
wykonania zamówienia podstawowego. i) siła wyższa unięmożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zapytaniem ofertowym; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leŻących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przezZamawiającego; b) wstrzymanie robót przez
Zamawiającego lub uprawnione do tego słuzby; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzeniazmianw
dokumentacji projektowej; 3) zmiany będące następstwem działaniaorganów administracji, w szczególności: a)
przekroczenie zakreślonychprzęzprawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp'; b) odmowa wydania ptzez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo|eń, uzgodnień na skutek błędów w

dokumentacji projektowej; c) inne przyazyny zewnętrzne nięzaleŻne od Zamawiającęgo oraz Wykonawcy skutkujące
nięmoŹliwością prowadzenia prac, w szczególności: - brak mozliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych - protesty mieszkańców

_

przerwa w

dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 4) Zmianaterminu realizacji umowy ze względu na: a) przedłuŹającą się
procedurę udzięlenia zamówienia b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie byĘ w stanię przewidzieć,

pomimo zachowania naleŻytej starannościW przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin
wykonania umowy może ulec odpowiednięmu przedłuŻeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób na|eŻyty.2.Zmianasposobu spełnienia świadczenia l) zmiany technologiczne, w szczególności: a.
odmięnne od przyjętych w dokumęntacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe
itp.) skutkujące niemożliwościązrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŻeniach technologicznych;
b' odmienne od przyjętych w dokumęntacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci,

instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenĘ, ściany szczelne itp')
skutkujące niemożliwościązrealizowania przedmiotu umowy przy doĘchczasowych założeniach technologicznych lub
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rrrateriałowych; c. nicdostępnośćna rynku materiałów lub urządzeńwskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; d. pojawienie się na rynku materiałów
lub urządzeń nowszej generacji pozwalającychnazaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ę. konięcznoś ó zrea|izowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych

lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązaft
mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przezZarnavtiającego na etapie postępowania przetargowego; f.
konięcznośćzrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa. 3. Zmiany osobowe 1) zmianaosób, przy pomocy których Wykonawoa realizuje

przedmiot umowy na inne osoby legiĘmujące się co najmniej równowżnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ;

2) zmianaosób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co
najmniej równowżnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ; 3) zmianapodwykonawcy, przy pomocy którego
Wykonawca wykonuje; 4) rozszerzenie lub zmniejszenie zakręsu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w
ofęrcię wykonawcy' 4. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesięniu do robót zamiennych ustalona

będziewedługnastępującychzasad: l)zapodstawękalkulacjiprzyjętezostanącenyjednostkowezkosztorysu
(Inspektora
ofertowego wykonawcy, a iloŚci robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzon ęgo przez Zamawiającego
Nadzoru) obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowaĘ w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót

z
zamiennych/dodatkowych/uzupełniających, podstawą kalkulacji będą: a) dane wyjściowe do kosztorysowania
kosztorysu w zakresię kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich i zysku, b) ceny materiałów i sprzętu nie będą
wyŻszę niŻ średnie ceny publikow anę ptzęz kwartalnik

SEKOCENBUD (aktualny na

czas ich wbudowania i

wykorzystania) c) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe - z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót specjalistycznych
według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 5. Zmianaumowy zawarte1z rvybranym

wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego
zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych doĘchczas

Ęm zadaniem'

a

koniecznośó ich

przy
wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy'
czym wykonanie: 1) Ęch prac jako nowęgo zadaniaspowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
jest możliwę
zadania jest uzależnionę od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie
lub 2) danego

wykonanie danego zadaniaw całości6. Pozostałę zmiany: 1) zmiana wysokościwynagrodzenia należnego wykonawcy
w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; 2) rezygnacjaprzezZamawiającego zrealizacji części
(nie więcej niŻ |Oo/o) przedmiotu umowy _ w takim prrypadku rezygnacjaz części prac musi byó zasadna i zostanie
dokonana w porozumieniu z Wykonawcą
pomniejszone

'

_

w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie

ptzy czym Zamawiający zapłaci za wsrystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 3) zaistnienia omyłki pisarskiej
lub rachunkowej; 4) powstania rozbieŻności lub niejasności w rozumięniu pojęó uzytych w Umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób' azmianabędzie umożliwiaó usunięcię rozbiężnościi doprecyzowanie Umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 7. Nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatnościwobec podwykonawców);

2)

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3) zmiana harmonogramu
rze1zowo _finansowego, o którym mowa w $2 ust. 4 (nie mająca wpĘwu na termin końcowy realizacji zadania) z uwagi
na fakt'
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wykonawcy' 8. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie (zwyłączeniem ust. 6) są dopuszczalne pod
warunkiem przedstawieniaprzez Stronę informacji o proponowanej zmianie wraz zę stosownym uzasadnieniem oraz pod
warunkiem zachowania formy pisemnej poprzez zawarcie stosownego anęksu do umowy pod rygorem nięważności
wprowadzonej zmiany. Zmiana na wniosek Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.
rv.6)

TNFoRMACJE ADMTNISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (eżeli dotyczy)

Środki służąceochronie informacji o charakterze poufnym
Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020 -02-06, godzina:

1

0

:00,

Skrócenie tęrminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
pr zetar g

ograniczony, negocj

acj e

z ogłoszeniem)

:

Wskazaó powody

Język lub języki, w jakich mogą byó sporządzane

ofeĘ lub wnioski

o dopuszczenię do udziału w postępowaniu

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 mialy być przeznaczone na sfinansowanie całoŚci lub częścizamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

D
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