Ogłoszenie nr 532534-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.
Urząd Miejski w Kowarach: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie
Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4
działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu
„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” nr PLSN.01.01.00-02-0129/18
realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
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
Zadanie realizowane w ramach projektu „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji
Piwowarskich” nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia
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: Urząd Miejski w Kowarach, krajowy numer identyfikacyjny
00000000000000, ul. ul. 1-go Maja , 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
075 718-24-16, e-mail burmistrz@kowary.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kowary.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
www.bip.kowary.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.kowary.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:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) osobiście, za pomocą
operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi
Klienta – budynek A).
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 wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr
298/1 w ramach projektu „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” nr
PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia
Numer referencyjny: WRM.271.11.2020
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 przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr
298/1 w ramach projektu „ Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” nr
PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia obejmująca: - wykonanie robót rozbiórkowych; - wykonanie robót

budowlanych; - wykonanie instalacji gazowej; - wykonanie instalacji CO; - wykonanie
instalacji kanalizacyjnej; - wykonanie instalacji wodociągowej; - wykonanie instalacji
wentylacyjnej; - wykonanie instalacji elektrycznej; - wykonanie rampy podjazdowej dla osób
niepełnosprawnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, w skład której
wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna – stanowiąca
Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4) Kosztorys ofertowy – stanowiący
Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 5) Tabela równoważności
– stanowiąca Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6) Decyzja
Konserwatora Zabytków nr 394/2020 – stanowiąca Załącznik Nr 13 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
454530007
453312101
453330000
453311007
453322005
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: Tak
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:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zakres tego zamówienia obejmować może do 20 % wartości zamówienia podstawowego i
polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego tj.
robót ogólnobudowlanych, robót w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zamówienie
udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy
tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: - zamówienie

będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami
finansowymi na jego realizację, - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z
Wykonawcą, - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas
negocjacji, na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, - Zamawiający
przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi
kosztorys ofertowy, - ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być
wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca
uzasadni ich wzrost, - przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji
projektowej.
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: 2020-10-07
Okres w
Okres w
Data
Data
miesiącach
dniach
rozpoczęcia
zakończenia
2020-10-07
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób
należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku o wartości tych robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te
roboty 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. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej
walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu NBP na dzień podpisania tej umowy; - dysponuje osobami skierowanymi do
realizacji zamówienia tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2019

poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) a w szczególności
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót
branży sanitarnej; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych - kierownik robót branży elektrycznej;
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:
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:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi dokument, o którym mowa powyżej, tj. odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: a) w odniesieniu do podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp), b) dotyczący podwykonawcy, któremu
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy).
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) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej – dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. Zgodnie z art. 26
ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie
warunku udziału w postępowaniu; 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ); b) wykazu
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 (wzór Wykazu osób stanowi
Załącznik Nr 11 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)
Wraz z ofertą (wypełnionym Formularzem ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz
oświadczeniami, o których mowa w Dziale VII SIWZ, Wykonawca składa: 1) wypełniony
kosztorys ofertowy – (Załącznik Nr 8 do SIWZ) – jako załącznik do Formularza ofertowego
(w charakterze dokumentu pomocniczego/ informacyjnego, wymaganego przez organ
udzielający Zamawiającemu dotacji na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia); 2)
dowód wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę
składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 4)
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego
zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez
inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie
wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą; 5) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania
Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
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 wnieść wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych formach: 1)
pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. konto
depozytowe 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
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
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
Znaczeni
Kryteria
e
Cena
60,00
Okres
40,00
gwarancji
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. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Pzp 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, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający
przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy
przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 2) terminu realizacji zamówienia –
co wynika z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie,
w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie

dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w
szczególności: stan epidemii, katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i
lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby,
niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany,
trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu, powodzie, podtopienia – powodujące
konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych; b) zmiany spowodowanej
stwierdzeniem istnieniem urządzeń lub instalacji, które nie były ujawnione na etapie
podpisywania umowy, albo w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty z
uwagi na konieczność przeprowadzenia prac, których wykonanie wstrzymuje realizację i
zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia; c) konieczności
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji dokumentacji
projektowo-technicznej; d) przedłużania się procedur administracyjnych – w przypadku
konieczności uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami w dokumentacji
projektowo-technicznej; e) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia
sądu; 3) zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej –
robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż
przewidziane w dokumentacji projektowej i technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej
dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które
nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanego zadania w sposób istotny, a które
poprawią parametry techniczne obiektu – przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy; 4) kierownika robót, o ile nowy kierownik robót posiada
wymagane uprawnienia. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy oraz umowie, nie ulegnie
zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia
podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie
wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek
Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie
prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie
w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.
Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na
zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
będą wprowadzane do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie
potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o
dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty
potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga
zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także akceptacji
kierownika robót. Dokument ten wymaga również zatwierdzenia przez Zamawiającego i
Wykonawcę. 7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu
terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie
zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na
podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2. 8. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4,
może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego
wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących
kierownika robót, w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń
losowych dotyczących kierownika robót, 2) niewywiązywania się kierownika robót z
powierzonych obowiązków wynikających z umowy; 3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie

się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 9. Wprowadzenie innej osoby do
pełnienia funkcji kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność,
będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę
minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
oświadczenie, w którym ujęte będzie posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej
doświadczenie, a także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień
budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej – zgodnie z minimalnymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu
zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie
uprawnień budowlanych oraz doświadczenia, nie zostanie dopuszczona do kierowania
robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany
będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. 10. Zmianie podlegają także wszelkie
nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją
postanowień umowy ze strony Zamawiającego – zmiana ta następuje poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana
danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych
Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu
drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 3) przekształcenie Wykonawcy w
związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie
z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. 11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy. 12. Umowa może
zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
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: 2020-05-07, 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
> 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Wydruk strony

