
Powiat Gryfiński: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie
 

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
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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: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul.

Sprzymierzonych  4 , 74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail

starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (URL): bip.gryfino.powiat.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne bip.gryfino.powiat.pl

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 

bip.gryfino.powiat.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

bip.gryfino.powiat.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: 

forma pisemna 

Adres: 

ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

 

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: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

Numer referencyjny: RI.2720.05.2018.SD 

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 kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla

zadania polegającego na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący Izbę

Przyjęć, Blok Operacyjny, Zespół Porodowy, Oddział Położniczo Neonatologiczny, oraz wykonanie na jej

podstawie robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbiorów i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. Zakres dotyczący

złożenia oferty podstawowej „system tradycyjny”: 1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)

Etap I zamówienia, obejmujący wykonanie kompletnej wykonawczej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej i innych opracowań szczegółowo opisanych w § 5 ust. 1

umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Etap II zamówienia, obejmujący: a) wykonanie robót

budowlanych, b) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych,

prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz w razie konieczności nadzoru

archeologicznego, c) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także

przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku

przeprowadzonych robót budowlanych, d) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku

urządzeń i wyposażenia, e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu

powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, Zakres dotyczący złożenia oferty



wariantowej „system modułowy”: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Etap I

zamówienia, obejmujący: a) obejmujący wykonanie kompletnej wykonawczej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w systemie zapewniającym wykorzystanie modułów prefabrykowanych, w tym

dokumentacji projektowej i innych opracowań szczegółowo opisanych w § 5 ust. 1 umowy stanowiącej

załącznik nr 8 do SIWZ, oraz wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę.

2) Etap II zamówienia, obejmujący: a) wykonanie robót budowlanych, b) sprawowanie nadzoru

autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej oraz w razie konieczności nadzoru archeologicznego, c) przeprowadzenie

prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów

niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót

budowlanych, d) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia, e) uzyskanie

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych

robót budowlanych, 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą Programu

Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego zał. nr 9, Projektu Budowlanego stanowiącego zał. nr 10 wraz z

zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki

towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi,

normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych

czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem

spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w

projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny

techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz

dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych

technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że

dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w

dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami

równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych

nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w

imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując



jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy

Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie

stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno

zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne 1.3.1 Zamawiający

wyklucza z przedmiotu zamówienia wycinkę drzew (15 szt.). Prace te zostały już wykonane. 1.4 W

związku z położeniem budynku objętego inwestycją Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezbędne

środki ostrożności i stosować wszelkie zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac i dojazdu do

budowy, mając na względzie fakt, iż rozbudowywany budynek w trakcie trwania inwestycji będzie

normalnie korzystał ze swojej infrastruktury. Wykonawca bezwzględnie musi stosować zasady

bezpieczeństwa w tym zakresie. 1.5 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych,

których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest

protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

74222000-1

45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45231000-5

45310000-3

71520000-9

 

 

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

Wartość bez VAT: 

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 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:  24   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: maks. 24 miesięcy od dnia zawarcia

umowy w tym pierwsze 4 miesiące (dot. oferty podstawowej) lub 6 miesięcy (dot. oferty wariantowej) na

wykonanie dokumentacji wykonawczej (I etap). Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert. 2.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego

zadania, zaś maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 9 lat od daty

odbioru końcowego zadania. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Okres gwarancji jest tożsamy

z okresem rękojmi.

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy

miliony złotych) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. Wartości podane w dokumentach

potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej w walutach innych niż PLN,



wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień

wystawienia dokumentu. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie

mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z

Wykonawców w całości. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o

których mowa powyżej w walutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu

Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą

minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli dwie roboty

budowlane polegające na budowie, lub przebudowie obiektów, w tym: - 1 robota dotycząca obiektu

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 o wartości co najmniej

4.000.000,00 zł brutto, - 1 robota dotycząca obiektu służby zdrowia o powierzchni użytkowej co

najmniej 750 m2 o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto Wykonawca nie może sumować

powierzchni, zakresu i wartości kilku obiektów budowlanych, (realizowanych w ramach oddzielnych

robót budowlanych) dla uzyskania wymaganych zakresów robót i wartości porównywalnych. W

niniejszym SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.). 2) O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie

dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń b) minimum jedną osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń c) minimum jedną osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w

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

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu, wodociągowych i

kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych d)

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń



elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

e) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń i posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) na 3 zadaniach obejmujących (każde

zadanie): wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł polegających na

budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego

obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), która będzie pełniła funkcję

Kierownika Budowy. Zamawiający uwzględni tyko zadania zakończone f) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję Kierownika

Robót branży sanitarnej g) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcję Kierownika 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: W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą

spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z

uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. Zgodnie z

art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z

dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach



członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz.

1946).

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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 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 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania

oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze

wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłaty 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. W przypadku składania oferty wspólnej

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania

oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze

wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne alba w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych

należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. e) oświadczenie Wykonawcy o

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania silę o zamówienia

publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. f) 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). W przypadku składania oferty

wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawc6w składających ofertę wspólną. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale.

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 robot 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. Dowodami, o których mowa powyżej 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 -inny dokument. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę

wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. Natomiast

dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) Wykaz

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej

Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ww.

dokument należy złożyć w oryginale. c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w

wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa

ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/ będą

odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który

odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej

należy złożyć jeden dokument). 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w

SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej, Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub

kopii notarialnie potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu



potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww.

oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie

Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy podwykonawców, (jeżeli Wykonawca przewiduje

udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Tak 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Tak



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Termin oferowanej gwarancji 20,00

Termin wykonania 20,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej

umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia

umownego; 3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 4) zmianie osób, o których mowa w § 2 umowy, 3.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 4. Zmiana

terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 1) pomimo dołożenia

należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień,

opinii, warunków lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy; 2) wystąpi

konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub

zamiennych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem

niniejszej umowy; 3) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało

wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 4) wystąpi konieczność

wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu



niniejszej umowy; 5) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku

wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 6) w toku wykonywania robót

ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, wprowadzenia badań

archeologicznych itp.; 7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne

uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób,

sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty

mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy,

który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 8) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie

niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej; 9) niemożność realizacji robót

następuje z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 10) dokumentacja projektowa dostarczona

przez Zamawiającego zawiera wady, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia i następuje

konieczność zmian w dokumentacji, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót,

11) jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez

Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo

zachowania należytej staranności, 12) wystąpią inne okoliczności poza wynikającymi z uchybienia

Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. 5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4

pkt 1 - 12, termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w

terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia umownego, z

zastrzeżeniem okoliczności ujętych w §20a, będzie możliwa w przypadku: 1) zmiany zakresu przedmiotu

niniejszej umowy, 2) wykonania robót zamiennych, 3) wykonania robót dodatkowych, 4) wykonania

mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, 5)

konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z

przedmiotem niniejszej umowy. 6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie. 7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6: 1) Wykonawca wykona

wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu

następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę

wymaga akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa

zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa

zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa

zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną



przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach

internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych

KNR, 2) W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 3) Roboty wykonywane w ograniczonym

zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 8. Zmiana zakresu niniejszej umowy

będzie możliwa, gdy: 1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez

którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 2) wystąpi konieczność

lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych niż przewidziane pierwotnie w projekcie budowlanym lub PFU: a) ze

względu na zmiany obowiązującego prawa; b) w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący

wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub poprawy bezpieczeństwa, a które to rozwiązania, ze względu

na postęp techniczno-technologiczny, nie były znane w okresie opracowywania projektu budowlanego lub

PFU, c) z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania

produkcji), - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c zmian może być powiązana ze zmianą

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7. 9. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje

techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek

Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania wskazane w SIWZ.

Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca

zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobę, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

Zamawiający nie wyrazi zgody na taką zmianę. 10. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 –

8 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.

11. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 1) proponowany inny Podwykonawca

spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia lub 2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. 12. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca

wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji

zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na Harmonogram Rzeczowo – Finansowo i

termin wykonania umowy. 13. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody. 



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: 2018-05-18, godzina: 13:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 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 zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w

terminie 7 dni kalendarzowych przed przejęciem terenu budowy: a) oświadczenia o podjęciu obowiązków

Kierownika Budowy i branżowych Kierowników Robót, wraz z poświadczonymi za zgodność z

oryginałem kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

potwierdzającymi wpis na listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami

uprawnień budowlanych ww. osób, b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), c) Projektu

organizacji budowy, d) kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w

korelacji z kosztorysem ofertowym, określającego planowaną kolejność robót oraz terminy rozpoczęcia i

zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych, e) dowodów ubezpieczenia, o których mowa

w § 17 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (przy czym w razie wydłużenia czasu realizacji



Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy

ubezpieczenia, na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku

niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu

ubezpieczenia Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać stosownego

ubezpieczenia w ww. zakresie, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury

wystawionej przez Wykonawcę).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


