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Ogłoszenie nr 520287-N-2020 z dnia 2020-03_05 r.

Gmina Mińsk Mazowiecki: ,rRozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie''

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - RoboĘ budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamięszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wytącznie 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 spolecznie marginalizowanych

Nie

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

mowaW art.22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30yo, osób zatrudnionychprzezzakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centra|ny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierryli przeprowadzenie

postępowania

Nię

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierryli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

JeŻeli tak, nalezy rvymienió 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 wspóInie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer idenĘfikacyjny 71158274700000, ul. ul.

Chełmońskiego l4,05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tę|.257 582 851, e-mail

gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 5 82 489.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu naĘwcy:

Adres strony internetowej pod którym można uryskać dostęp do naruędziiurządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)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 z zamawiających jest odpowiedzialny zaprzęprowadzenie postępowania' czy i w jakim zakresię

za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udziel'ane przez

każdego zzamawiających indywidualnie,cry zamówienie zostanię udzięlonę w imięniu inarzeczpozostĄch

zamawiających):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony' pelny i bezpoŚredni dostęp do dokumentów z postępowania można uryskać pod adresem (URL)

Nię

Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.minskmazowiecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie 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:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziilrządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęch narzędzi można uzyskaó pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu ptzezzamawiającego: ,,Rozbudowa budynku SzkoĘ Podstawowej w Hucie

Mińskiej z/s w Cięlechowiźnie''

Numer referencyjny z Rl.27 1 .l .7 .2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: RoboĘ budowlane

II.3) lnformacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części;

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Znmawiający 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 dostąw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzeboluania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt' uslugę lub roboty budowlane: l. Przedmiotem zamówieniajest rozbudowa istniejącej

Szkoły Podstawowej w Cielechowiźnie, realizowana na części działki nr ęw, l19l2 zlokalizowanej pod adresem

Cielechowizna lA, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wruzzę zmianą

sposobu użytkowania części pomieszczeńbędzie obejmował 4 nowe oddziały lekcyjne, stołówkę z zaplęczęm

kuchennym, świetlicę, pomieszczenia sanitarne' szatnię, pomieszczenia administracyjnę oraz pomocnicze. Zamówienie

obejmuje rozbudowę istniejącej szkoĘ wraz z przebudową oraz nadbudową części istniejącej. Na działce planuje się

równięŻ wykonanie parkingu nałącznie 79 miejsc postojowych ( l0 miejsc istniejących oraz 69 miejsc postojowych

projektowanych) wraz z komunikacją wewnętrzną tj. ciągi pieszo jezdne i chodniki, kana|izacją deszczową z

zbiornikami retencyjnymi oraz oświetlenięm. W ramach zadania należy wykonać infrastrukturę techniczną niezbędną dla

funkcjonowania budynku. 2. W ramach zamówięnia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego

zakręsu: l) Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wtaz zę zmiana sposobu uĄtkowania części pomieszczeń budynku

szkoły, 2) Budowy parkingu wraz z komunikacja wewnętrzną,kanalizacją deszczową ze zbiornikami retencyjnymi oraz

oświętleniem parkingu, 3) Budowy zbiornika podziemnego na gaz pĘnny 6,7 m3 i instalacji wewnętrznej gazowej z

ptzyłączem gazowym' 4) Budowy szczelnego zbiornika na niecrystości ciekłe o poj. l0 m3,wrazz instalacją sanitarną i
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separatorem tłuszczu,5) Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 6) Budowy Kolektora

gruntowego pionowego wraz zplrnpą ciepła i przyłączem cieplnym, 7) Likwidacji zewnętrznej instalacji wody oraz

studni wodociągowej, 8) Budowy nowęgo przyłączawodociągowego do budynku szkoĘ. 3. Szczegółowy zakres robót

opisany został w wielobranżowej dokumentacji projektowej iwykonawczej _Załącznik nr 8 do SIWZ 
' 
Specyfikacji

Technicznej Wykonania i odbioru Robót - Załącznik nr 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 zamówienia publicznego jest zobowiązany do: 1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i

towaruyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celujak i osiągnięcia

zakładanych ęfęktów i ręzultatów umowy. 2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania

w imięniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT' 3)

Wykonania wszęlkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp. Niezbędnych przy realizacji przedrniotu

zamówienia i/lub wymaganych przezZamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4) Wypełnianię wszelkich

zaleceń, zapisów, robót, zobowiązańw tym nałożonychnaZamawiającego, a wynikających z warunków technicznych,

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno - prawnych stanowiących załącznik do projektów

budowlanych i przekazywanych przez Zama:wiającego na etapie rea|izacji.5) Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego

wynikającego z wydanej przezMazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji nr 554lDS.l20l8 oraz

wypełnienia wszystkich zalęcęń wskazanych w ww. Decyzji. 6) Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w

przypadku vtraty przęzte dokumenĘ ważności lub uzyskania brakujących dokumęntów koniecznych do realizacji i

ukończenia robót _ w przypadku takiej konieczności. 7) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych

pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót. 8) W związku z prowadzenięm robót budowlanych w

funkcjonującym budynku szkoĘ nalezy przewidzieó takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów

technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki i prowadzić roboĘ budowlane w sposób nie

utrudniający funkcjonowaniu szkoły. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać

się cały czasbezzakłócętl w godzinach pracy placówki. Należy utrzymywać temperatury 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 obywać się wyłącznie w czasie przerw od nauki tj. ferie, wakacje, przerwy

świąteczne. Po stronie wykonawcy leźry obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy placówki. 5. Podstawowe wymagania

dotyczące robót: 1) Roboty składające się na przedmiot zamówienianaleŻy wykonywaó zna|eżytą starannością, zgodnie

z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie rea|izacji robót. 2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji

przedmiotu zamówięnia powinny być fabrycznie nowo i odpowiadać, co do jakości Wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z aft. l0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych' 3) Wykonawcaptzed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobow|ązany będzie do

opracowania oraz uzgodnienia z uŻytkownikięm szczegółowego planu wykonania robót' Z uwagi, na fakt, iż roboĘ

wykonywane będą w czynnym obiekcię Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanowaó roboty, aby w pełni zabezpieczyć

plac budowy w formię wygrodzenia tęrenu robót oraz zapewnienia dozoru mięnia na terenie robót na własny koszt.

Wszęlkie kwestie związane z ustaleniami dotyczącymi korzastania z terenu oraz budynku w zakresie możliwości

zapewnienie dojazdu na plac budowy naleŻy uzgadniać z Użytkownikiem obięktu_ Dyrektorem szkoły' 4) Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakośó wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na teręnię budowy, metody użyte

przy budowie oraz za ich zgodnośó z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfrkacją Techniczną i poleceniami
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Inspektora Nadzoru. 5) Szczegółowy zakres praw i obowiązków aviązanych z rea|izacją zamówienia okręśla wzór

umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 6) Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: Wykonawca zgodnie zRozporządzeniem 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 plptzez

wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem 6. Równoważnośó materiałów: l)

W projektach budowlanych, wykonawczych mogą występowaó nazwy własne, znaki towarowe lub byó podane nięktórę

charakterysĘczne dla producenta wymiary. Nie są one wiąŻące i można dostarczyć elementy równoważne, których

charakterystyka nie jest gorszaniŻ parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.

Wszelkię koszty wynikające z różnic pomiędry urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Zwrot ,,równowaŻnę" oznacza moŻliwośó uzyskania efektu założonego przezZamawiającego za pomocą innych

rozuiiązań technicznych poprzęz dopuszczenie ofert opaĘch na równoważnych ustaleniach' 2) Zamawiający dopuszcza

zastosowanie innych materiałów iurządzefl'niż podane w dokumęntacji projektowej pod warunkienr zapewnienia

standardów technicznych, technologicznych ijakościowych nie gorszych niż okręślonę w dokumentacji. W takiej

sytuacji Zmawiający wymaga złoŻęnia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę

materiaĘ i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiĄ równoważne do ofeĘ załącry danę technicznę

pokazujące, Że proponowany element zatnienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i

jakościowym wraz z oświadczeniem producenta Że proponowane urządzeniejest równowaŻne do zaproponowanęgo w

dokumentacji co do celu jego przeznaazenia. 3) oferent uzyska we własnym zakręsie i na własny koszt stosowne

poałolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równowaŻne w tym poniesie pełne

koszty wynikające ze wszelkich zmian' 4) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego

typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atestPZH, deklaracja zgodności

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

eksploatacyjnewrazz charakterystyką pracy urządzeń ujęĘch w dokumęntacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót. 5) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne byĘ

prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by byĘ to urządzenia sprawdzone, pracujące

na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie

krótszy niŻzlata. Zamawiający zastrzęga sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działaniaurządzenia

równoważnego pracującego na wskazanym obiękcię' oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie możę

narusąlć praw osób trzecich 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

zamówięnia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie, kosztów eksploatacji, nięzawodności działania.

Wykonawca musi mięó świadomośó, iz możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzalężniona będzie od ich

zgodności ze wsrystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej rvykonania i odbioru robót

budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiające go,7) Zamawiający, opisując przedmiot

zamówienia w dokumentacji projektowej i SST przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowaw art.30 ust. l pkt'2 i ust.3 Ustawy

Pzp, dopuszczarozwiązania równowaŻne opisywanym. Ilękroć mowa w dokumentacji projektowej i SST o normach,

europejskich ocenach technicznych' aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych naleĄ

rozumięó iz Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składaó
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ofeĘ równowaŻne w stosunku do przednriotu zamówienia przedstawionego w SIWZ _ zgodnie z art,30 ust' 5 Ustawy

Pzp' 7 ' Szczegółowy opis elęmentów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Zalącznik nr 7 _ Przedmiary robót

Załączniknr 8 - Wielobranżowa dokumentacja projektowa i wykonawcza Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna

Wykonania i odbioru Robót 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnięnia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie rea|izacji zamówienia tj: wykonywanie

robót ziemnych, elektrycznych, układanie kostki brukowej jeŻeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku

danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy W rozumieniu przepisów kodęksu pracy. 9. obowiązek ten doĘczy

także podwykonawców - wykonawca zobowiązany j estzawrzei w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności' 10'

Szczegółowe zasady dokumęntowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku

przez zamavtiającego zawarto wę wzorze umowy. 11' Zamawiający przewiduje udzielenie zamówięń o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawo zamówięń publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia w zakręsie rzeczowym

zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego'

II.5) Glówny kod CPV: 45223800-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

4s I 1 1000-8

45Ż62300-4

45320000-6

45262500-6

45261 100-5

4542 I 1 00-5

45410000-4

45430000-0

45321000-3

45262100-2

45233253-',1

453 17000-2

453 I 0000-3

4s3 1 1000-0

4s3 I I 100-l

4s3 14000-1

4s23 l 300-8

45 I 10000- I

45230000-8

45232440-8

45231222-',1

+5232141-2
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II.6) Calkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(w przypadku ltmóv ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowitą maksymalna wartość w

całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

|I.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7tubwart. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Tak

określenie przedmiotu, więlkości lub zakręsu oraz warunków najakich zostaną udzielonę zamówięnia, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których

mowaw art' 67 ust. 1 pkt6 i7 Prawo zamówięń publicznychwwysokości do 50%wartości zamówieniaw zakresie

rzeczowm zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach takich jak wykonanie zamówięnia

podstawowego.

II.8) olłres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach;

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

okres w miesiącach Okres w dniach Data ro"poczęciaIData zakończenia

lzozr-r r-:o

II.9) Informacje dodatkowe: brak

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,@,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

4533 1000-6

45300000-0

4533tt00-7

45332300-6

45332200-5

45332000-3

45332400-',l

4533 I l l0-0

4533 1 200-8

4s333000-c

4stl1220-6
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ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

ilI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreŚlonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie okręśla warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ehonomiczna

okręślenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okręślęnie warunków: Warunek spełni wykonawca który: liiJ udokumentuje,iŻzrealizował w okresię ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, ajeŹeli okres prowadzeniadziała|nościjest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowię i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu uzyteczności

publicznej wraz z wykonanięm instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 3 000

000'00 zł brutto każda; wraz z podanięm ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów Iarzecz

których roboty zostały wykonane wrazzzałączeniem dowodów określającychczy te roboĘ budowlane zostaĘ

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami' o których mowa' są referencje bądŹ inne dokumenĘ

wystawione przez podmiot, na rzęcz którego roboty budowlane byĘ wykonywane , a jeŻe|i z uzasadnionej przyczyny

o obiekĘwnym charakterzę wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający

uzna warunęk za spełniony na podstawie ana|izy złoŻonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych

orazzałączonych dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. i*i

dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia tj' co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kięrowania robotami budowlanymi

o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bezograniczeń' posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczęnie na

stanowisku kierownika budowy. Zamawiający uzna warunęk za spełniony na podstawie anal'izy złoŻonego

oświadczenia' in. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówięnia, która będzie

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresię sieci, instalacjiiurządzefi elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnię doświadczęnie na stanowisku kierownika

budowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczęnia. iil] dysponuje lub

będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówięnia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

tj. co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakręsie sieci, instalacj i i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3_letnie doŚwiadczenie na stanowisku kierownika

budowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy złoŻonego oświadczenia. Uwaga: ,ri

Kierownik budowy oraz kięrownicy robót powinni posiadaó uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca

l994 r. Prawo budowlane (1.t. Dz. L]. z2016 r. poz.290 ze zm.) olaz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 20L4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2074 r

poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. ,li, Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niz jedno stanowisko wymienione
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powyżęj pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień' liil wytonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają warunek Rozdz. 5 ust' l pkt 2 |it. c,tfued 2,3 i 4.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcię lub wę wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wtaz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób: Nie

Informacje dodatkowę:

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Ill.2.Ż) 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 okręślona w art' 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZBZWYKoNAWCĘ w CELU wsTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA' żB xrE PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIAWARUNKI UDZIAŁU w

PoSTĘPoWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oŚwiadczenie o spelnianiu kryteriów se|ekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, sxłłoANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCl, o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

l) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającęgo, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wczęśniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert, lub innego

dokumęntu potwierdzającęgo, że wykonawca zawarł porozumięnię z właściwym organęm podatkowym w sprawie

spłat Ęch nalężności wraz z ewęntualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawęm

ałolnienie, odroczenie lub rozłożęnie naraty zalegĘch płatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji

właściwego organu (po wezwaniu) 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającęga,Żę wykonawca niezalegaz 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 właściwym organem w sprawie spłat tych na|eżności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uryskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie naraĘ za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po

wezwaniu) 3) odpis z właściwego rejestru lub z cęntralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŻeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestrrr lub ewiclencji, w celtl potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustalvt' w tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust' 6 ustawy Pzp:' 4) oświadczenia

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

199l r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z2016 r. poz' 7|6);4. Wykonawca w terminie 3 dni od

zamieszczęnia na stronię internetowej informacji, o której mowa W art, 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje

Zamawiającemu oświadczęnie o przynależności 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 ącę, Że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu, 5. Jężęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentóW o których mowa w ust' 3 pkt l-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania, potwierdzające odpowiednio, że: l) nie zalegaz

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat Ęch należności wraz z ewęntualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawęm zwolnienie, odroczenie lub rozłożenię naraĘ zalegĘch płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu' 2) nie otwarto jego likwidacji ani nię ogłoszono

upadłości. 6' Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert' Dokumenty, o którym mowa W ust. 3 pkt l, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 rniesiące przed upływem tęgo terminu. 7. JeŻelri w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamięszkania lub rniejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o

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

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczęnie osoby' któręj dokumęnt miał

doĘczyć, 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 zamięszkaniatej osoby. Przepis ust.6 stosuje się. 8' W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez wykonawcę, zamawiający moŻe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju' w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składanę wraz ztłumaczenięm na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę' 10. W prrypadku, gdy

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest przedłozyó na węzwanie

Zamawiającego dokurnenty w cęlu zbadania czy nie zachodząprzesłanki wykluczenia dla kaŻdego pomiotu.

[I'5) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DOKUMENTÓw sxłłoANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o

KTÓRYCH MowAw ART.25 UsT. 1PKT 1 UsTAwY PZP

uI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNxÓw uozrłŁU w PoSTĘPoWANIU:

l) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresię ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działa|ności jest krótszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich rodzaju,

daty, miejscawykonania ipodmiotów, narzęczktórych roboty te zostaĘ wykonane, zzałączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostaĘ wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboĘ

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

których mowa' są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej vTyczyny o obiekĘwnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
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uzyskaó tych dokumentów _ inne dokumenty. Wzór wykazu znajduje sięw Załączniku nr 3 do SWIZ. 2) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień' doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywany ch przez nie czynności (zakres musi potwierdzać 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) w ZAKRESIE KRYTERIÓw snlnxc.ll:

III.6) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw sxłłlANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o
KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INND DOKUMENTY NIE WYMIENTONE W pkt IIl.3) - III.6)

l) Formularz ofeĘ 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (ieżeli dotyczy) 3)

Pełnomocnictwa (eżeli doĘczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (eżeli doĘczy) 5) Kosztorysy ofęrtowe

sporządzone na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 7 do sIwZ) 6) Potwierdzenię wnięsienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania kazdy Wykonawca zobowiązany jest wnięśó wadium w wysokości 30

000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcy złotych). 2. Wykonawcamoże wnieść wadium w jednej lub kilku formach

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, zĘm Że poręczenie kasy jest zawszę poręczeniem pieniężnym' 3)

gwarancjach bankowych' 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioĘ, o których

mowawart.6bust.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworzeniuPolskiejAgencjiRozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)' 3. Wykonawcazobowiązany jest wnieść wadium przed

upĘwem tęrminu składania ofert. 4' Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank

Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. W przypadku wadium wnoszonego

w pieniądzu, jako tęrmin wniesienia wadium przyjęw zostaje tęrmin uznania kwoĘ na rachunku Zamawiającego. 6.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium na|eĄ iloĘć przed upływem tęrminu składania ofert w siędzibię Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk

Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu

poświadczoną za zgodność z oryginałem na|eŻy załączyó do ofeĘ. 7. Nię wniesienie wadium w tęrminię lub w

sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie ofeĘ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

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

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięlania za|iczek:
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Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złoŹenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączęnia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowę:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

ZłoŻenie ofeĘ wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnym złożenięm ofeĘ zasadniczej:

Iv.l.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 selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta'.

Cry przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przęwidziana maksymalna liczba uczęstników umowy ramowej

Informacje dodatkowę:

Zamówięnie obejmuje ustanowienię dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systęmu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
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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 elemenĘ' 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 trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

tęrmin ich udostępnienia:

I nformacj e doty czące przebiegu aukcj i 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 ęlektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakręsię

połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbię etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Cąy wykonawcy,którzy nie złoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

W.2.2) Kryteria

Kryteria 7 nąozenie

Cena brutto oferty - KC 50,00

Dodatkowy okres gwarancji - KC 40,00

Iv.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 wsrystkie oferty:

Przewidziane j est zastrzeŻenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowę

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalel{ 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 ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanię 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 idenĘfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tYm wymagania techniczne

urządzeń informaĘcznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określęnie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoĘ|i nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego otapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotnę dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowę:

rv.s) ZMTANA uMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ wskązać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŻonej

oferly w następującym zakresie: l. Zmiany terminu i zakręsu realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane

warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski Ąwiołowe; b) warunki

atmosferyczne uniemoŹliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej _ 5 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn

budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burzę z wyładowaniami

atmosferycznymi; c) warunki atmosferycznę uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i

sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; d) niewypały i niewybuchy; e) wykopaliska

archeologiczne; f) odmienne od przyjętych w dokumęntacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowę itp.); g) odmięnne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe' w szczególności istnięnie podziemnych sieci' instalacji,urządzeil,lub nie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych (bunkry' fundamenty itp'); h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpĘwających na termin

wykonania zamówięnia podstawowego. i) siła 'vqyŻszauniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

zapytaniem ofertowym; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności: a) nieterminowe przekazanię terenu budowy przezZamawiającego; b) wstrzymanie robótprzez

Zamawiającego lub uprawnione do tego służby; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej; 3) zmiany będące następstwem działaniaorganów administracji' w szczególności: a)

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przęz orgarry administracji decyzji, zezwol'efi, uzgodnień

itp.; b) odmowa wydania przęz organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleft, uzgodnień na skutek błędów w

dokumentacji projektowej; c) inne przyczyny zewnętrzne niezaleŻnę od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teręn

budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych - protęsty mięszkańców - przerwa W

dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 4) Zmianaterminu realizacji umowy ze względu na: a) przedłużającą się

procedurę udzielęnia zamówienia b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanię przewidzieć,

pomimo zachowania na|eĘtej staranności W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu' o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej

przedmiotu w sposób na|eŻyĘ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

15216

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

2020-03-05,10.43



https ://bzp.uzp .gov.pll ZP  }OPodgladOpublikowanego.aspx?i..

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu;

Data: 2020-03-20, godzina: 10:00,

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

przetarg ograniczony' negocj acj e z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenię do udziału w postępowaniu

Iv.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs 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 przeznaczon€ na sfinansowanie całości lub częŚci zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I _ INFoRMACJE DoTYcZĄcE oFERT czĘŚcrowycrr
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