
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka

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: ZAMAWIAJ ĄCY

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 Gminy Solina z/s w Polańczyku, krajowy numer identyfikacyjny 000687563, ul. ul. Wiejska  2 ,

38-610   Polańczyk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 692 118, e-mail urzad@esolina.pl, faks 13 4692321.

Adres strony internetowej (URL): www.esolina.pl

Adres profilu nabywcy:

Ogłoszenie nr 528432-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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

Tak

www.esolina.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:

składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo

pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka

Numer referencyjny: WS.271.9.2018

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: Zakres inwestycji obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka z

instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną, odprowadzeniem ścieków do potoku Bereźnica i umocnienie brzegów

potoku, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni rozprężnej, budowę przyłącza wody do oczyszczalni

ścieków oraz remont drogi dojazdowej do oczyszczalni i do pompowni wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej, oraz

budowę odcinka kanalizacji tłocznej 2 x PE225 mm SDR11 zaprojektowanej w drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków od

punktu S519 do studni rozprężnej na terenie oczyszczalni (długości około 812,4 m). Zamawiający posiada: -prawomocne

pozwolenie na budowę nr AB.6740.5.14.2017 (Decyzja Starosty Leskiego Nr 153/17) obejmujące budowę oczyszczalni ścieków

w Berezce o przepustowości 1800 m³/d z instalacjami wewnętrznymi z infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzny układ kanalizacji

deszczowej wraz z wylotem do potoku Bereźnica, wewnętrzna, międzyobiektowa kanalizacja sanitarna, wewnętrzne linie

zasilające, oświetlenie zewnętrzne oraz mury oporowe przy zbiornikach na działkach o nr ewid. 509, 510 obręb 0001 Berezka –

Etap I w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości 1800 m³ oraz budowa sieci kanalizacyjnej

łączącej systemy kanalizacyjne Berezki, Bereźnicy Wyżnej, Woli Matiaszowej i Polańczyku wraz z niezbędnymi urządzeniami i

infrastrukturą towarzyszącą”.Pozwolenie uzyskało status ostatecznego z dniem 23.06.2017 r., - prawomocne pozwolenie na

budowę nr AB.6740.5.123.2017 (Decyzja Starosty Leskiego Nr 349/17) obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości 1800 m³ oraz budowa sieci kanalizacyjnej

łączącej systemy kanalizacyjne Berezki, Bereźnicy Wyżnej, Woli Matiaszowej i Polańczyku wraz z niezbędnymi urządzeniami i

infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 165, 509, 510 obręb 0001 Berezka. Pozwolenie uzyskało status ostatecznego

z dniem 14.11.2017 r., - zgłoszenie remontu drogi wewnętrznej biegnącej po Dz. Ew. Nr 165 oraz drogi wewnętrznej biegnącej

po Dz. Nr 174 i 176/3 w miejscowości Berezka, - zgłoszenie dotyczące budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej od studzienki S1

do studni rozprężnej oraz przyłącz wody do oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 153/3, 174, 176/3, 176/5, 176/4, 175, 24,
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159, 420, 165, 510 obręb 0001 Berezka, jednostka ewidencyjna: Solina. 2. Zadanie obejmuje m.in.: 1) Budowa studni zbiorczej

2) Budowa pawilonu technicznego z pomieszczeniem pompowni ścieków surowych z kratą hakowo – taśmową i z praso płuczką

skratek wraz z dostawą i montażem urządzeń, 3) Budowa węzła biologicznego oczyszczania zawierającego: zbiornik buforowy,

dwie komory biologiczne, komorę osadu, wraz z pomieszczeniem sitopiaskownika na płycie zbiornika buforowego oraz

pomieszczenie filtracji na płycie zbiornika osadu wraz z dostawą i montażem urządzeń, 4) Dostawa i montaż biofiltra na płycie

zbiornika reaktora biologicznego, 5) Budowa zadaszonego stanowiska (wiaty) odbioru osadu, 6) Budowa wiaty na zewnętrzny

agregat prądotwórczy wraz z dostawą i montażem agregatu, 7) Budowa budynku zaplecza socjalno – technicznego zawierającego

pomieszczenie wirówki i pomieszczenie zaplecza solcjalnego wraz z dostawą i montażem urządzeń, 8) Budowa wydzielonego i

utwardzonego miejsca na pojemniki na odpadki stałe w obrębie budowanej wiaty stanowiska odbioru osadu, 9) Budowa murów

oporowych przy zbiornikach, 10) Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi, separatorem i

studzienką kontrolną, 11) Budowa kanału ścieków oczyszczonych, 12) Budowa pompowni ścieków oczyszczonych, 13) Budowa

wylotu ścieków oczyszczonych do potoku Bereźnica w km 5+800, 14) Budowa wewnętrznej międzyobiektowej kanalizacji

sanitarnej, 15) Budowa wewnętrznych linii zasilających, 16) Budowa oświetlenia zewnętrznego, 17) Montaż paneli

fotowoltaicznych, 18) Budowa dwóch tac najazdowych punktów zlewnych, 19) Budowa skarpy terenowej porośniętej zielenią

niską jako naturalnej obudowy węzła biologicznego 20) Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego (dojścia, dojazdy) wraz

z miejscami postojowymi, 21) Budowa schodów zewnętrznych – terenowych prowadzących na zbiorniki, 22) Budowa skarpy

terenowej porośniętej zielenią niską jako naturalnej niwelacji różnicy terenu projektowanego oraz istniejącego,’ 23) Budowa

odwodnienia liniowego skarpy, 24) Realizacja os strony południowo zachodniej zieleni izolacyjnej, 25) Budowa ogrodzenia

terenu oczyszczalni, 26) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od studzienki S1 do studni rozprężnej, 27) Budowa przyłącza

wody do oczyszczalni ścieków, 28) Remont istniejącego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja

– Czarna strona lewa dz. nr 55 do działki nr 165 w miejscowości Berezka, 29) Remont drogi wewnętrznej biegnącej po dz. ew. nr

165 oraz drogi wewnętrznej biegnącej po dz. nr 174 i 176/3 w miejscowości Berezka. 30) Budowę odcinka kanalizacji tłocznej 2

x PE225 mm SDR11 zaprojektowanej w drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków od punktu S519 do studni rozprężnej na

terenie oczyszczalni (długości około 812,4 m). Zakres budowy obiektów oczyszczalni ścieków mieści się w granicach działek

oznaczonych w pozwoleniu na budowę nr AB.6740.5.14.2017, które stało się prawomocne z dniem23.06.2017r., Zakres budowy

odcinka kanalizacji tłocznej mieści się w granicach działek oznaczonych w pozwoleniu na budowę nr AB.6740.5.123.2017

(Decyzja Starosty Leskiego Nr 349/17), które stało się prawomocne z dniem 14.11.2017 r., W zakres robót wchodzi kompletna

realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym) zgodnie z przedmiarem robót,

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załączniki nr 9

do SIWZ)oraz zapisami SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji

powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do

użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Jeżeli w

jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków

towarowych, patentów, nazw producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować

wyłącznie jako przykładowe materiały i urządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45310000-3

45311100-1
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45231400-9

45317300-5

45311200-2

45315100-9

45317000-2

45316000-5

45316110-9

45314300-4

45112000-5

45262350-9

45262000-1

45262310-7

45262500-6

45261000-4

45261210-9

45261320-3

45330000-9

45332000-3

45332300-6

45332400-7

45252100-9

45252200-0

45110000-1

45111200-0

45231300-8

45100000-8

45311000-0

45314310-7

45316100-6

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 12894975,35

Waluta:

PLN

(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
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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: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMIC ZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej

zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5

000 000,00 złotych

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: 1) posiada

niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na

budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni

ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 900 m3/dobę, obejmującej oczyszczanie mechaniczne (sito, piaskownik),

oczyszczanie biologiczne, gospodarkę osadową o wartości minimum 5 000 000,00 złotych netto lub minimum jedną robotę

budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni

ścieków w oparciu o technologię MBR, o wydajności minimum Qdśr = 900 m3/dobę o wartości minimum 3 000 000,00

złotych netto. 2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia tj.: Kierownik budowy (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń, • minimum5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania

odpowiednich uprawnień) przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę

dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 900 m3/d; Kierownik robót budowlanych (1

osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, , • minimum 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na
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stanowisku co najmniej kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych;

Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, , • minimum 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień)

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego w zakresie inżynierii sanitarnej, w

tym doświadczenie w zakresie kierowania robotami sanitarnymi przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej

obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości

minimum 900 m3/d; Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: •

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, , • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej

Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń

elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA; Kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej ( 1 osoba) Niniejsza osoba

winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: techniczno-

budowlanej w zakresie inżynierii wodnej lub melioracji wodnej lub w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej bez

ograniczeń w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również ujęcia wód, lub w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń obejmujące budowle hydrotechniczne • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co

najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w zakresie robót hydrotechnicznych;

Technolog rozruchu (1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać: • wykształcenie wyższe, • minimum 5 lat doświadczenia

zawodowego, • doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji minimum 2 oczyszczalni ścieków w oparciu o

technologię MBR, w tym jedną o wydajności minimum 500 m3/d.

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) Zamawiaj ący 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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZN OŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie

skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6.

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne; 7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24

ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; 8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu

społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy; 9. Oświadczenie

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 1) w punkcie 1 składa informację z

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6

ustawy; 2) w punktach 2 – 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

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

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) Dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt. 1) i ppkt. 2) lit. b, powinno być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem tego terminu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1 ,

składa dokument, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6

ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10 ppkt 3 stosuje się.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1) wykaz 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, 2) wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług i kontrolę jakości lub kierowania 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, 3) dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 złotych

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty

przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i

zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( zgodnie z art. 23 ustawy), 2)

Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia ( załącznik nr 4 do SIWZ - wzór), 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia

na stronie internetowej wykazu złożonych ofert przedłoży oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej

zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności

od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002,

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 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089)

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:
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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
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Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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:
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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. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy,

pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Wynagrodzenie określone w umowie może zostać zmienione w przypadku: a. Zmiany stawki podatku

od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku

wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do

niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień

ich odbioru; b. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem

dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i

szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna kwota o jaką może wzrosnąć

wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy sumy wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany,

części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej

części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna kwota o jaką

może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy sumy wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o

pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub
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na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia

przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia

wprowadzenia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. d. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a

niniejszego paragrafu 3. Termin realizacji zamówienia ustalony w umowie ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia

opóźnień wynikających z: a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b. działania siły wyższej (na przykład ,

strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c. wystąpieniem nadzwyczajnych

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określonej

umową, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii przez

producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalających na wykonanie

zamówienia w terminie – w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i

długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, e. wystąpieniem warunków terenu budowy

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w

szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w

dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia

umowy h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej

staranności. - Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych

powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów

i urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to,

przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację

wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiającego. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub

urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca może

dokonać zmiany Kierownika Budowy/robót przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi

zaakceptować nowego Kierownika Budowy. Kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób muszą być co najmniej takie

same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy

natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich

obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/robót, nowy Kierownik Budowy musi posiadać

stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 8. Zamawiający może dokonać zmiany

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie. 9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić

takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i

terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w

szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-

finansowego Zamawiającego, 11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: a. zmniejszenia zakresu

przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części

zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, b. nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu

na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego, c. zmian

teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, d. w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako

korzystne dla Zamawiającego, e. nastąpi konieczność zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu

w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego f. wystąpienia zamówień

dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których

wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia g. wystąpienia konieczności

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w umowie. 12. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub

Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie

Zamawiającego.

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: 2018-03-27, 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

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
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zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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