Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie
Zamówienie publiczne
Ogłoszono 2018-04-13 13:11:32 przez Mirosław Kuchciński

Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na
odcinku ul. Olsztyńskiej
Numer zamówienia: OP.271.9.2018
Status: Zakończone
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Nieograniczony
Termin składania ofert: 2018-04-30 10:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-30 11:00:00
TED/UZP: nr 544937-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Przedmiotem zamówienia jest:
Ogłoszenie nr 544937-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Gmina Miasto Mrągowo: Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul.
Olsztyńskiej
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 %)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Mrągowo, krajowy numer identyfikacyjny
51074342700000, ul. ul. Królewiecka , 11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 89 74190 00, e-mail zamowienia@mragowo.um.gov.pl, faks 897 412 874.
Adres strony internetowej (URL): www.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Tak
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Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
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:
Nie
Inny sposób:
Adres:
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: Budowa kanalizacji deszczowej i
oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej
Numer referencyjny: OP.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
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budowlane: I. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych polegających
rozbudowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej, w pasie
drogi krajowej nr 16, dz. nr ewid. 3-40 oraz na działkach 3-59/4, 3-60/2, 114/10 w Mrągowie. 2.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. 3. Stosownie do
treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w
przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót, stanowiących załącznik od SIWZ II. 1. Zakres zamówienia obejmuje: a)
Kanalizacja deszczowa: roboty ziemne – roboty pomiarowe – ok. 0,16 km, wykopy i przekopy – ok.
264,1 m3, podłoża z materiałów sypkich pod kanały rurowe o gr. 15 cm – ok. 136,5 m2, zasypka
nad kanały rurowe o gr. 30 cm – ok. 136,5 m2, zasypanie wykopów – 194,8 m3, zagęszczenie
nasypów – 194,8 m3, transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość ok. 5,5 km
– 202,6 m3, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – 150,0 m2, odtworzenie
konstrukcji drogi i nawierzchni po montażu wpustów ulicznych – 10,5 m2; roboty montażowe –
kanały z rur PVC  200 – 50,9 m, kanały z rur PVC  250 – 108,0 m, kanały z rur PVC  200
(kaskada) – 3,0 m, przewierty sterowane o długości do 20 m – 60 m, studnie rewizyjne z kręgów
betonowych  1200 o głębokości do 2 m – 3 szt., studzienki ściekowe betonowe  500 z
osadnikiem bez syfonu – 7 szt., przejścia szczelne  200 – 16 szt., przejścia szczelne  250 – 6 szt.,
próby szczelności kanałów rurowych  200 – 50,9 m, próby szczelności kanałów rurowych  250 –
108,0 m, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 1kpl. b) Oświetlenie uliczne – ustalenie
przebiegu trasy kabla o długości do 500 m – 1 odc., ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0,4 m – 115 m, ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości
dna do 0,4 m – 115 m, wykopy ręczne wraz z zasypaniem – 6,0 m3, układanie rur ochronnych
PCW max 75 – 93,0 m, wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z zasypaniem
– 4,0 m3, mechaniczne przepchanie rur stalowych max 100 – 29,0 m, podsypka piaskowa o
grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m – 80,0 m, montaż słupów
oświetleniowych SAL-9,5WŁ , w-1,5 m – 4 szt., montaż słupów oświetleniowych SAL60 RAL-1023 –
2 szt., montaż tabliczek bezpiecznikowych – 6 szt., montaż wysięgników rurowych 2,0 m do SAL60
– 2 szt., montaż wysięgników rurowych 1,5 m do ŻN – 2 szt., wciąganie przewodów na wysięgnik –
80 m 1 przewodu, montaż zabezpieczeń opraw – 2 szt., montaż na wysięgniku opraw Ambar 150W
– 6 szt., montaż na wysięgniku opraw LED 60W – 2 szt., układanie kabli energetycznych
wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa – 3,0 m, układanie kabli energetycznych
wciąganych do słupa – 7,0 m, układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110
kV w kanałach zamkniętych – 176,0 m, montaż głowic kablowych – 12 szt., montaż odgromników –
1 kpl., układanie bednarki do 120 mm2 w rowach kablowych – 170,0 m, łączenie przewodów
uziemiających (bednarki do 120 mm2)przez spawanie w wykopie – 6 szt., badanie linii kablowej –
6 odc., pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego – 5 pomiarów. UWAGA: W zakres
zamówienia NIE wchodzi trasa projektowanej kanalizacji deszczowej wg Projektu
Zagospodarowania Terenu (zał. Nr 3) oznaczona odcinkiem 1-2. 2. Zakres robót obejmuje pełne
procesy robót budowlanych łącznie z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem
materiałów i urządzeń, usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów
lub przekazaniem Zamawiającemu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego
wykorzystania. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty: a)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, c) projekt budowlany, d) przedmiar robót, e) obowiązujące warunki techniczne,
normy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i
wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze
technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego
przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w
przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 4. Wykonawca zobowiązany jest
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dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin
obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 5. Jeżeli w opisie
przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy
przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części
przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust 1a-1b niniejszej SIWZ z
wyjątkiem kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. 7. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: 7.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 7.2. żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 7.3. przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 8.1. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8.2.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 8.3.
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 8.4. poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 11. Powyższy wymóg określony w punkcie 6 dotyczy również podwykonawców
wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-29
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą,
że: 1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. a) kierownikiem budowy
(pełniący jednocześnie rolę kierownika robót), który posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, b) kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
6 / 17

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę
budowlaną na terenie zabudowanym, w pasie drogi krajowej polegającą na budowie
kolektorów deszczowych lub sanitarnych minimalnej długości 150 m oraz linii
elektroenergetycznych minimalnej długości 100 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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:
1. 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;
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert. 2. 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 ubezpieczenia 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 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; 1) Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. Zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 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; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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. 2) Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
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miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem składania ofert. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy 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 ustawy; 2)
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert
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:
Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych”
zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 1.1.2. o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) 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, b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami; 1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, 1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu
zamówienia z podwykonawców. 1.2. 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
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podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących
wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3.
Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA 1: W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 2.
OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD
DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU
ZŁOŻONYCH OFERT: 2.1. 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 z zamieszczonym w SIWZ wzorem. 3. Potwierdzenie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych. 2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny
określonej w punkcie 5 Rozdziału XIII SIWZ (dotyczy to każdej formy wadium, w przypadku
formy pieniężnej przelew musi być wykonany w takim terminie aby wadium było zaksięgowane
na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium może by wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 45 1020 3639
0000 8502 0005 1235. Za termin wniesienia wadium uznaje się zaksięgowanie wpłaty na
rachunku Zamawiającego. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium
dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 4. Wadium w formie
poręczeń, gwarancji, należy załączyć w oryginale do oferty. Wykonawca winien uzyskać
potwierdzenie złożenia wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń,
gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, w ich treści musi być określone, że: „gwarant
zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić beneficjentowi całą kwotę
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie” i musi obejmować okres związania ofertą – art. 85
ustawy Pzp). 6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od
spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. 7. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
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jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.1. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku
bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem
bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; 13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13.3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy
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:
Nie
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:
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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
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Cena
60,00
Gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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:
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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:
Zmiana zakresu rzeczowego i postanowień zawartej umowy I 1. Zamawiający dopuszcza zmianę
zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) nastąpi
uzasadniona konieczność zamiany robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez Zamawiającego, b) nastąpi
uzasadniona konieczność wykonania robót określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), potwierdzona
protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i
zatwierdzonym przez Zamawiającego, c) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z
wykonywania niektórych robót potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez
Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Następstwem zmian
podanych w ust. 1 będzie sporządzenie odpowiedniego Aneksu do niniejszej umowy, z
zachowaniem postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. 3. Jeżeli zajdzie konieczność zlecenia wykonania robót podanych w ust. 1,
potwierdzonych protokołem konieczności, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen
jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające z
poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych
od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót podanych w ust. 1 należy
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przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie:  stawka roboczogodziny - ……,  koszty
pośrednie Kp(od R+S) - ……,  koszty zakupu (od M) - ……,  zysk (R+S+Kp) - ……… . 4. Jeżeli
cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą
na własnych wyliczeniach. 5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust.
3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 6. Wykonawca nie może żądać od Inwestora
podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace określone w ust. 1 pkt. a) lub b) bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych prac. 7. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonane tylko
roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub
konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez
Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartość tych robót jeżeli konieczność ich
wykonania nie powstała z przyczyny, za które odpowiada Wykonawca. II 1. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa gdy: 1)
wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów
projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót
określonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie,
poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych, 2)
pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych
na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, koniecznych do spełnienia poprzez
stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania
zmiany umowy, 3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz
wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań
zmienionych przepisów, 4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które
uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie
terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów
zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; c) skutki
zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem
tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski żywiołowe, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców; f) inne wydarzenia losowe; 5)
ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o
czas, o którym mowa wyżej, 6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocą którego
wykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy podwykonawca spełnia te same wymogi co
zastępowany. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób wskazanych
do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-30, godzina: 10:30,
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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Ogłoszenie nr 500091451-N-2018 z dnia 25-04-2018 r.
Mrągowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544937-N-2018
Data: 13/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Mrągowo, Krajowy numer identyfikacyjny 51074342700000, ul. ul. Królewiecka ,
11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 74190 00, e-mail
zamowienia@mragowo.um.gov.pl, faks 897 412 874.
Adres strony internetowej (url): www.mragowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2018-06-29
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2018-08-31

Załączniki:
SIWZ
SIWZ Olsztyńska (2018-04-13 13:11:32)
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Wielkość pliku: 7.9 MB

Pytania - odpowiedzi (2018-04-23 09:38:22)
Wielkość pliku: 447.83 KB

Pytanie - odpowiedź 2 (2018-04-25 12:15:39)
Wielkość pliku: 142.74 KB

Wynik zamówienia
Zestawienie ofert, unieważnienie (2018-04-30 14:41:47)
Wielkość pliku: 159.48 KB
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