Ogłoszenie nr 599482-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Gmina Miejska Piechowice: Remont-wzmocnienie nawierzchni
ul. Piastowskiej w Piechowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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 Miejska Piechowice, krajowy numer identyfikacyjny 23082161200000, ul.
Kryształowa 49 , 58-573 Piechowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 548 900, e-mail
sekretariat@piechowice.pl, faks 757 612 274.
Adres strony internetowej (URL): http://piechowice.bip.pbox.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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
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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:
w wersji papierowej-pisemnej, za pośredncitwem operatora pocztowego lub poslańca lub osobiście
Adres:
Gmina Miejska Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, pok. nr 8-I pietro 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: Remont-wzmocnienie nawierzchni ul. Piastowskiej w
Piechowicach
Numer referencyjny: IZP.271.1.7.2018
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: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zamówienia pn.: Remontwzmocnienie nawierzchni ul. Piastowskiej w Piechowicach. UWAGA: Formuła zaprojektuj i wybuduj dotyczy
wyłącznie opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia przez właściwy organ organizacji ruchu tymczasowego na
czas prowadzenia robót. Zamawiający nie dołącza programu funkcjonalno-użytkowego ponieważ załącza
niezbędne materiały do opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia a następnie wykonania (wdrożenia) organizacji
ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót, wymienione w punkcie 4.1. niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamówienia. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia,
Dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
wyszczególnionymi w punkcie 4.1. oraz wzorem umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SIWZ. 3. Zamówienie
na remont ul. Piastowskiej w Piechowicach polega przede wszystkim na wzmocnieniu nawierzchni poprzez
wykonanie w szczególności frezowania nawierzchni w celu wyprofilowania jezdni a następnie wyrównaniu
frezowanej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilującej z AC12W w ilości 75,0 kg/m2 i wbudowaniu
warstwy ścieralnej wykonanej z AC11S o grubości 4,0 cm. Ponadto zostaną wykonane nowe pobocza z
kruszywa o frakcji 0/31,5. W projekcie założono spadek poprzeczny jezdni daszkowy o wartości 2%. Niweletę
jezdni należy dowiązać do niwelety wjazdów i skrzyżowań. Przewiduje się utrzymanie istniejącej niwelety
projektowanego odcinka w celu zapewnienia odpowiedniej równości i utrzymania spadków podłużnych, a także
płynnego dojazdu do posesji. Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo do istniejących rowów. Zakres
robót obejmuje: 3.1. Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni do 5,0 cm grubości – 1600,00 m2, 3.2.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12 wraz ze skropieniem
warstwy podbudowy emulsja asfaltową 75 kg/m2 – 2500,00 m2, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
gr. 4 cm – 2500,00 m2, - wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość 10cm
po zagęszcz. - 186,70 m2. 3.3. Wykonanie poboczy – z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm – 750,00 m2 4.
Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są niżej wymienione załączniki, które stanowią
uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia.: 4.1. Załącznik nr 7 do SIWZ – WYKAZ
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DOKUMEANTACJI PROJEKTOWEJ i SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMÓWIENIA PN a) Dokumentacja projektowa do zgłoszenia właściwemu
organowi robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ul. Piastowskiej w Piechowicach –
opracowany przez BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ K-B mgr inż. Krzysztof Bijak, ul. Zarzeczna 7/1, 58-570
Jelenia Góra, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. Remont nawierzchni
ulicy Piastowskiej w Piechowicach dz. nr 41, opracowane przez BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ K-B mgr inż.
Krzysztof Bijak, ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Góra,2 d) uszczegółowiające Opis Przedmiotu Zamówienia,
zawarty w Rozdziale II SIWZ – Załącznik nr 1 do Umowy, e) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę z dnia 16.07.2018 r. Staroście Jeleniogórskiemu, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Góra, f) Zaświadczenie z 20.07.2018 r. Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 16.07.2018 r. 4.2.
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy. Obowiązki Wykonawcy, które należy ująć w cenie oferty, w tym
wynikające z postanowień wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności: a)
opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie we właściwym organie projektu organizacji ruchu tymczasowego na
czas prowadzenia robót, a następnie wprowadzanie zatwierdzonej organizacji ruchu tymczasowego przez cały
okres prowadzenia robót oraz jej całkowita likwidacja po zakończeniu robót, b) zapewni we własnym zakresie
korzystanie z mediów np. energia elektryczna, woda, ścieki wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i
kosztami ich zużycia. Całość kosztów związanych z doprowadzeniem i korzystaniem z ww. mediów wykonawca
robót budowlanych uwzględni w cenie oferty, c) koszt zajęcia działek, które są konieczne do zajęcia w celu
wykonania robót objętych zamówieniem – jeżeli wystąpi taka potrzeba, d) wszystkie materiały z rozbiórki i
wykopów nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie z terenu budowy, zeskładuje,
zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, e) materiały z
rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca wywiezie i zeskładuje na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach, ul. Boczna 15 (ok.
6 km do ternu budowy), f) zapewnienie nadzoru ze strony instytucji branżowych zgodnie z dokumentacją
projektową i STWiORB oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, w tym między innymi włączeń, wyłączeń,
prób eksploatacyjnych itp. – jeżeli wystąpi taka potrzeba, g) zapewni obsługę geodezyjną, a także Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić właściwy personel do wykonania zamówienia, w szczególności: - co najmniej jedną
osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ
w Rozdziale IV, punkt 1.1, podpunkt 3.2), Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże
Zamawiającemu: - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień kierownika budowy oraz
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności ww. osób do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa b) Zwycięski Wykonawca tj. Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu aktualną i
opłaconą polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującą
odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową ubezpieczonego tj. Wykonawcy, na kwotę nie niższą niż
200.000,00 zł Do ww. dokumentów Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie, z którego będzie
wynikać, że na dzień podpisania Umowy wobec Wykonawcy nie toczy się lub nie zostało wszczęte
postępowanie dotyczące roszczeń finansowych z przedłożonej polisy, a suma gwarancyjna jest nie mniejsza niż
200.000,00 zł, c) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz
przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 5.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 108, poz.
4, poz. 138, poz.305). 5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją
zamówienia, tj : pracownicy fizyczni tj. wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w
zakresie wykonania robót ziemnych, poboczy, nawierzchni bitumicznej jezdni, ustawiania oznakowania w
ramach organizacji ruchu zamiennego na czas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy
wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 108, poz. 4,
poz. 138, poz.305). UWAGA: wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego
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sprzętu i urządzeń, świadczących usługi transportowe, geodezyjne, kierownika budowy, kierowników robot tzn.
osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5.2.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy
listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, biorących udział w realizacji zamówienia z informacją
jednoznacznie wskazującą osobę pracownika, zakres wykonywanych przez niego czynności, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu oraz okres obowiązywania umowy. 5.3 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących ww. czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W
przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany
bez wezwania do aktualizacji listy, o której mowa w punkcie 5.2. i niezwłocznego jej przedłożenia
Zamawiającemu. 5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia osób wykonujących na umowę o pracę czynności wskazane w punkcie 5.1. W szczególności
Zamawiający jest uprawniony do: a) żądania oświadczeń i dokumentów, w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45113000-2
45111000-8
45200000-9
45230000-8
45233000-9
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu
umowy. 2) Termin przekazania placu budowy – Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po
podpisaniu umowy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
włącznie z sobotą, od daty podpisania umowy. 3) Termin zakończenia prac, robót i czynności będących
przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 35 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. O
dochowaniu terminu wykonania umowy decyduje data podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4)
Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego: nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia następnego
po podpisaniu umowy. Za dochowanie terminu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do
rozpoczęcia czynności odbiorowych, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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 konkretnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej: - 1
(jedno) zadanie (realizację, zamówienie) w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub odbudowy i/lub remontu
i/lub nawierzchni jezdni, parkingów, chodników, placów postojowych, ciągów pieszych itp. z nawierzchnią z
asfaltobetonu, o powierzchni co najmniej 800,00 m2 - jedno zadanie (jedna realizacja, jedno zamówienie), lub 2 (dwa) zadania (realizacje, zamówienia) w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub odbudowy i/lub remontu
i/lub nawierzchni jezdni, parkingów, chodników, placów postojowych, ciągów pieszych itp. z nawierzchnią z
asfaltobetonu, o powierzchni co najmniej 400,00 m2 - jedno zadanie (każda realizacja, każde zamówienie), 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. UWAGA:
warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, musi być spełniony: - przez Wykonawcę
samodzielnie, - przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie zawodowe (Podwykonawcę)
samodzielnie, - w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców
występujących wspólnie. 2) Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą na stanowisku
Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), zgodnie z
warunkami udziału w postępowaniu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
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: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa wyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też
innymi podmiotami niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Stosowna
sytuacja, o której mowa w punkcie 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot
udostępniający zasoby. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne, zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art.24 ust.1 pkt 13-22, ustawy PZP c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia ( tj. zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane, d) ze zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, usługi, których
wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot
innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa wyżej. Zamawiający wymaga od wykonawców
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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.
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:
W terminie 3 dni od przekazania na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
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; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z
treścią załącznika 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)
W przypadku, kiedy Wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby celem wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie Podmiotu udostępniającego, z którego musi
wynikać:. - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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:
Nie
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 oferty
60,00
Okres udzielonej gwrancji jakości i rękojmi za wady
20,00
Za podniesienie kar umownych o min. 1000zł za każdy dzień opóźnienia tytułem nieterminowej
20,00
realizacji zamówienia
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
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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:
ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ZAWIERA WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych poniżej: 1. Zmiany
zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ tj.: 1.1. Strony mają prawo do przedłużenia
Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność 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, wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w

8

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi
brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g)
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, h)
wystąpienia znalezisk archeologicznych, ii) wystąpienia niewybuchów i niewypałów, 1.2. Wykonawca jest
uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub ST, a
wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w
Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z
art. 36a ust. 1 Pr Bud, c) wystąpienia warunków geotechnicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej i ST, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej i ST, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e)
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 1.3 Zmiana podwykonawcy lub konieczność wprowadzenia do realizacji
robót podwykonawcy lub podwykonawcy podwykonawcy, z tym, że jeżeli zamiana podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy podwykonawca
musi spełniać warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, zgodnie z postanowieniami SIWZ –
Załącznik nr 1 do Umowy. 1.4 W przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych i/lub konieczności
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, przez osoby
posiadające stosowne uprawnienia, za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym w drodze negocjacji z
Zamawiającym, wraz ze sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych archeologicznych badań
ratowniczych w 3 egz. i złożeniem 1 egz. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we
Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 23 1.5 W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1.1. i 1.4 Termin wykonania umowy, może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych
okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu
umowy, 2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 4. wprowadzone zmiany niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych, 5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i dla robót budowlanych
jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Wykonawca jest uprawniony do
żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do stawki obowiązującej w dniu upływu terminu
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do składania ofert – dotyczy tylko robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia
nowej stawki od towarów i usług VAT), 7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
nieważności,. 8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 8.1.
zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy 8.2. danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy, 8.3. danych teleadresowych, 8.4. danych rejestrowych, 8.5. zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 9. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją
przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia, spowodowane okolicznościami niemożliwymi do
przewidzenia przed podpisaniem umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia i
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami. 10. W
przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia
Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2 lit c, ust. 3 lit. b, ust. 5 i ust. 6,
ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych
postanowień.
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: 2018-08-21, godzina: 09:00,
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
> Polski (PL)
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
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:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie
Miasta Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, pok. 17 - II piętro.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Piechowice, dnia 06.08.2018 r.
BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
/-/ WITOLD RUDOLF
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