Ogłoszenie nr 556710-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.
Gmina Gubin: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowice etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowice etap I w ramach inicjatywy
LEADER objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
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 Gubin, krajowy numer identyfikacyjny 97077025000000,
ul. ul. Obrońców Pokoju 20 , 66-620 Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
683 591 640, e-mail urzad@gminagubin.pl, faks 683 591 640.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminagubin.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: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z 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
http://www.bip.gminagubin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.gminagubin.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub złożyć
osobiście.
Adres:
Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin - sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Czarnowice etap I”
Numer referencyjny: GK.271.8.2019.WS
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 remont i w części przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowice gm. Gubin zlokalizowanej na
działce 167/1.Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja budowlana, która
stanowi integralną część SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262690-4
45232460-4
45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-16
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 określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: a)
wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 zadanie obejmujące
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynków o
wartości min. 350.000,00 zł brutto (słownie brutto: trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych
00/100), potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 4 ppkt1)
lit. a, również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje
szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 4 ppkt 1) lit.a. Zamawiający wymaga,
aby w wykazie robót (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres
wykonanych robót lub spełniających wymagania pkt 4 ppkt 1) lit. a
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, w terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
określonego w Rozdziale – Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu pkt 4
ppkt 1 lit a: a) wykazu (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ) robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
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)
Wykonawcy do złożonej oferty (załącznik nr 1) są zobowiązani ponadto dołączyć następujące
dokumenty a) opisy urządzeń / produktów równoważnych, jeżeli zachodzą okoliczności
powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu; b) pełnomocnictwo, jeżeli

zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. c)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność
dołączenia do oferty takiego dokumentu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w
wysokości 7 482,86 złotych (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt
sześć groszy) 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 310 ) 2. Wadium w formie pieniądza należy
wnieść przelewem na konto w Banku: Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
nr rachunku: PKO SA 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754 z dopiskiem na przelewie
„Wadium w postępowaniu przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowice etap
I”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, czyli przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku
wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu
wniesienia wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia
wadium określa ustawa Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, b) wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.
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:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena(C) 60,00
gwarancja 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:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

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

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

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

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany
kluczowego specjalisty, czyli kierownika budowy, przedstawionego w umowie, jedynie za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy. 2)
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących
przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b)
niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli
zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 3) Zamawiający może zażądać od
Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z umowy. 4) W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy
kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. 5) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin wykonania przedmiotu
umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w przypadku: 1) zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego,
2) wystąpienia robót dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w
ustalonym terminie realizacji umowy, 3) wystąpienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego i od Wykonawcy,
np. wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski
żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie
umownym, 4) wystąpienia okoliczności wynikających z uwarunkowań społeczne (protesty,
listy, petycje, itp.), 5) wystąpienia uchybień i wad w dokumentacji projektowej, o okres
niezbędny do usunięcia stwierdzonych braków lub błędów. 3.Zamawiający dopuszcza
możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz robót
dodatkowych, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu umowy. 4. Roboty opisane w ust. 3 rozliczone będą na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny
czynników produkcji (R, M + Kz, S, Kp, Z) należy przyjmować w wysokościach nie
większych niż określonych w aktualnym Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa, 2)
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną KNNR –y, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. W przypadku
wystąpienia robót zamiennych należy sporządzić kosztorys różnicowy, wykonany w oparciu o

następujące założenia: 1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana,
2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,
4) należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o założenia opisane w ust. 4. 6. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany technologicznej wykonania przedmiotu umowy. 7. Zmiany
technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 1)
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
lub STWIOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń, 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót, 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 4) w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zleceniem robót koniecznych do wykonania a wynikłych
po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej, 6) koniecznością
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarcze ,
7) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji (przy braku możliwości przy
pomocy wykładni), w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień
pierwszeństwa. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian technologicznych, które
prowadzą do: 1) obniżenia kosztów wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i
funkcjonalności, 2) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy
braku zmiany ceny końcowej, 3) podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia
bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny
końcowej. 9. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
odbioru robót przepisami. Roboty takie będą nazywane „zaniechanymi”. 10. Możliwa jest
zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 11. Wykonawca może za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego zaangażować Podwykonawcę, pomimo iż w ofercie nie był on
zadeklarowany, pod warunkiem, że wykaże on spełnianie warunków udziału w postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. 12. Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia,
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zastąpić Podwykonawcę innym
Podwykonawcą, pod warunkiem, że wykaże on spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy
Podwykonawca. 13. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia
danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 14. Możliwa jest zmiana treści umowy
w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa
Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału,
przekształcenia lub likwidacji. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych
rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego. 16. Zamawiający
dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu urządzeń, materiałów lub
elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych urządzeń lub
elementów groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, a także w

przypadku, gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub elementów robót budowlanych o
innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby
korzyść dla Zamawiającego. 17. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty. 18. Zmianę
może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny
wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony . 19. Wniosek powinien zawierać
w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis skutków zmiany, 4) czas
wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 20. Wystąpienie
którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy
do ich dokonania. 21. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne
wystąpienie strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia. Zmiana lub uzupełnienie umowy
zostanie dokonane w formie aneksu.
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: 2019-06-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> postępowanie jest prowadzone w języku polskim
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: Tak
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

