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Ogłoszenie nr 566016-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - przebudowa wraz z
rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszcz
anie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, krajowy
numer identyfikacyjny
97077029600000
, ul.
Rynek
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1
,
67-115
Bytom Odrzański
, woj.
lubuskie
, państwo
Polska
, tel.
68 38 84 022
, e-mail
bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl
, faks
68 38 84 026
.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bytomodrzanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administr
acja 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 zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.bip.bytomodrzanski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia Tak
www.bip.bytomodrzanski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim 67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1 (sekretariat pokój
nr 6)
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: Rewitalizacja Gminy Bytom
Odrzański - przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I
Numer referencyjny: ZP.271.11.2019
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 budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański –
etap III - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim”, obejmująca
w szczególności: - roboty rozbiórkowe, - budowę ewakuacyjnej klatki schodowej z windą
osobową o napędzie hydraulicznym, - budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego i wejścia dla
niepełnosprawnych do budynku, - przebudowa części pomieszczeń biurowych, polegająca na
likwidacji podziału lub na podzieleniu ich przestrzeni ściankami działowymi, - przebudowa
toalet, aranżacja toalet dla niepełnosprawnych, - wykonanie dodatkowych badań
konserwatorskich oraz badań archeologiczno-architektonicznych w trakcie prac budowlanych, prace konserwatorskie i renowacyjne wg programów konserwatorskich, - remont i wzmocnienie
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konstrukcji sklepień i stropów , - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne i murów
elewacyjnych od strony dziedzińca oraz posadzek, - podłogi i posadzki, - wymiana tynków,
powłok malarskich oraz posadzek z uwzględnieniem wyników badań konserwatorskich, stolarka okienna istniejąca – do zachowania, - wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem
wybranych drzwi przeznaczonych do poddania zabiegom konserwatorskim i renowacyjnym, przebudowa istniejących kominów wentylacyjnych oraz wykonanie nowych instalacji
wentylacyjnych z wykorzystaniem kanałów istniejących oraz elementów systemowych
dostosowanych do istniejących ścian – bez konieczności wykuwania kanałów, - remont
poddasz, - remont i przebudowa oficyn, - remont elewacji zachodniej i północnej budynku
głównego oraz północnej skrzydła zachodniego, - wykonanie nawierzchni brukowej dziedzińca z
kostki granitowej, - instalację wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, - instalację p.poż., - instalację
kanalizacji sanitarnej, - instalację centralnego ogrzewania, - instalację kanalizacji deszczowej, instalację wentylacji mechanicznej, - instalację klimatyzacji, - zasilanie i tablice rozdzielcze, instalacje siły, oświetlenia i gniazd wtykowych, - instalacje teletechniczne, Roboty budowlane
należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do
SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45262800-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111100-9
45262522-6
45260000-7
45453000-7
45432100-5
45431000-7
45410000-4
45450000-6
45442100-8
45421131-1
45261210-9
45233229-0
45311000-0
45331100-7
45321000-3
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45232410-9
45331200-8
45350000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
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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: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
2019-09-02

2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
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 stawia warunków
Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł.
(słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: a) jedną
robotę budowlaną, odpowiadającą swym zakresem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, a dotyczącą budowy, remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru
zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2 i wartości robót budowlanych nie
mniejszej niż 2.000.000 zł. brutto. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy lub robót, z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub opowiadające im uprawnienia równoważne przy
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realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego wykonanie prac w zakresie budynku
wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2 i wartości
robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000 zł. brutto oraz która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków. Udział kierownika budowy/robót w robotach budowlanych przy
zabytkach nieruchomych nie musi być ciągły, jednakże suma poszczególnych robót
budowlanych podczas których pełniona była funkcja kierownika musi wynosić co najmniej 18
miesięcy. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach
określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
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: Jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż
PLN zamawiający przyjmuje średni kurs waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu zakończenia realizacji robót budowlanych – jeżeli w dniu zakończenia realizacji roboty
budowlanej NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji
roboty budowlanej, w którym zostanie opublikowany.
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: Ta
k (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. 2)Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. 3)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 Prawo
zamówień publicznych. 4)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.5d, 12.5e i
12.5f SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
– dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
ma 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. Zapisy dotyczące
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 5)Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów
określonych w sekcji III.4 pkt 1,2,3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć
dokumenty, o których mowa w sekcji III.4 pkt 1,2,3 oraz sekcji III.7 pkt 3. Pozostałe dokumenty
będą traktowane jako wspólne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty, 2)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
warunków udziału, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem, 3)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
- III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
- III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1)W przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3., polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które
określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale razem z ofertą 2)Pełnomocnictwo, o ile umocowanie
do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej
firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest
zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W
przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie,
o którym mowa w pkt 12.6. SIWZ należy złożyć w oryginale. 4)Wadium 5)Kosztorys ofertowy.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Um
owa 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:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
40,00
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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
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:
Nie
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:
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
- IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
1)Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a)na wniosek
Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, mogą być
dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w
przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalne od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia
wynagrodzenia za wykonywane roboty. W takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga
zatwierdzenia przez nadzór autorski/projektanta, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i
akceptacji Zamawiającego. Zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót, b)w przypadku, gdy
realizacja robót według dokumentacji technicznej i STWiOR powodowałaby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej po uzgodnieniu ich z projektantem sprawującym nadzór autorski, inspektorem
nadzoru i akceptacji przez Zamawiającego, c)konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od
projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego. 2)Zmianie terminu
zakończenia przedmiotu zamówienia: a) będące następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności nieterminowego przekazania przez
Zamawiającego terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót, b)spowodowane klęskami żywiołowymi (huragan, powódź, trzęsienie ziemi) – w tym
przypadku termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni
kalendarzowych trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych
klęską żywiołową, c)spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w
przypadku ich ujawnienia na terenie budowy, gdy uniemożliwiają one prowadzenie robót
zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia przedmiotu
zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania doprowadzenia
warunków gruntowo-wodnych lub geologicznych do stanu umożliwiającego kontynuowanie
przedmiotu zamówienia, d)spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi
konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin
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zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych
koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków
na kontunuowanie robót, e)spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub
niewypałów – w tym przypadku termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie
przedłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z
niewypałów i niewybuchów, f)spowodowane przedłużającymi się procedurami na etapie
wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych – w tym przypadku
termin zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych, o którą zostały wydłużone w stosunku
do terminu przewidzianego w Kodeksie postępowania administracyjnego dla powyższych
procedur, g) spowodowane warunkami atmosferycznymi (temperatury pow. 30 stopni C, temp.
ujemne poniżej 10 stopni C, opady deszczu, opady śniegu, opady gradu) uniemożliwiające
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie
odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony
o liczbę dni kalendarzowych trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót
potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacją Inspektora nadzoru,
h) spowodowane koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i)
spowodowane brakiem możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3)Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia,
rozliczenia płatności i terminu zakończenia przedmiotu zamówienia: a)nieprzewidziane kolizje z
robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi
uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów,
technologii, lokalizacji wbudowanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. Termin
zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych, przeznaczonych
na usunięcie kolizji. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego. b)okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego,
c)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d)okoliczności
powodujące zmianę wysokości limitu finansowego, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy,
4)Zmianach osobowych – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
zamówienia na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy
wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w
umowie, 5)Zmianie podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku
akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż
proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego, 6)powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia – w przypadku, gdy
Wykonawca w formularzu oferty nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia
zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej
umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku: zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia
Zamawiający/Wykonawca otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od
umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność
zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty i umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to
uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 4.Zamawiający dopuszcza zmianę
wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:
a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może złożyć pisemny wniosek,
a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub
pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. 5.Jeżeli Wykonawca
uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 pkt
2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie
lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 3 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. 6.Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien
zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w
którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach. 7.Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z
wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin
wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8.Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych
dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających
żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę
żądania zmiany. 9.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
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wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 10.Po otrzymaniu wniosku, o którym
mowa w ust.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11.Wykonawca jest
zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o
której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
12.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
żądania zmiany. 13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 15.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie
stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a)danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy, b)danych teleadresowych, c)danych rejestrowych,
d)numeru rachunku bankowego wskazanego w §12 ust. 8 i 9. Niezwłocznie po zmianie
wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca informuje o tym fakcie
Zamawiającego, składając oświadczenie.
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: 2019-07-12, godzina: 09:30,
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
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków 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 lub części zamówienia: Nie
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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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

16 / 16

