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Ogłoszenie nr 763430-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
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
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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: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 22033761000000, ul. ul. Jana Pawła II 12 , 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 71 786 09 70, e-mail sylwester.sas@sisk-siechnice, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sisk-siechnice
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: Podmiot prawa publicznego
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

2020-12-08, 15:38

Firefox

3 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e9d40...

zamówienia
Tak
www.bip.sisk-siechnice.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:
pisemnie
Adres:
55 – 011 Siechnice, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie
budynku pasywnego”
Numer referencyjny: SISK.Z.30.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
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: W ramach zamówienia Wykonawca będzie zarządzał, koordynował, nadzorował,
kontrolował realizację ww. zadania na następujących etapach: 1) wsparcie Zamawiającego w ramach
prac komisji przetargowej w przygotowaniu i udzieleniu zamówienia wykonawcy robót budowlanych,
2) nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia oraz dla ewentualnych zamówień dodatkowych, 3)
nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez wykonawcę robót budowlanych w okresie rękojmi i
gwarancji. Szczegółowy zakres obowiązków został wskazany w umowie stanowiącej Załącznik nr 3
do SIWZ. Zamawiający planuje rozpoczęcie robót budowlanych w styczniu 2020 r

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
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Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71520000-9
71631300-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 pzp. w przedmiocie nadzoru nad
wykonywaniem obowiązków wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji.
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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
87

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowe zasady dotyczące terminu zostały zawarte w par. 7
umowy - załącznika nr 3 do siwz umowa

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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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 określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował Zespołem Kluczowych
Specjalistów, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia i będzie odpowiedzialny za
świadczenie kluczowych części zamówienia, posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i doświadczenie, który zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotowego zamówienia, wraz z informacją o uprawnieniach, doświadczeniu i podstawie do
dysponowania tą/tymi osobą/osobami tj.: jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika
Zespołu (Inżynier Rezydent). Osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe – techniczne
budowlane; jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjnobudowlanych - koordynatora (art. 27 ustawy prawo budowlane). Osoba ta musi posiadać:
doświadczenie zawodowe(1) polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno-budowlanych, Kierownika budowy lub Kierownika robót konstrukcyjnych przy
realizacji dwóch zadań zakończonych nie wcześniej niż w okresie po 1 stycznia 2010 r., z których
każde zadanie obejmowało budowę lub przebudowę budynku kubaturowego lub nadzór nad
budową lub przebudową budynku kubaturowego o powierzchni minimum 350,00 m kw. a w
przypadku hal przemysłowych i magazynowych minimum 1000,00 m kw. każda, przy czym
inwestycje te winny być ostatecznie odebrane i przekazane do użytkowania oraz uprawnienia
budowlane(2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń; jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych w
zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji grzewczej,
wentylacji i klimatyzacji. Osoba ta powinna posiadać: doświadczenie zawodowe(1) polegające na
pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych lub Kierownika robót sanitarnych przy
realizacji dwóch zadań zakończonych po 1 stycznia 2010 z których każde obejmowało budowę lub
przebudowę budynku kubaturowego lub nadzór nad budową lub przebudową budynku
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kubaturowego o powierzchni minimum 350,00 m kw. a w przypadku hal przemysłowych i
magazynowych minimum 1000,00 m kw. każda, i w zakres każdego zadania wchodziła budowa lub
przebudowa instalacji sanitarnej i/lub instalacji wodociągowej, przy czym inwestycje te winny być
ostatecznie odebrane i przekazane do użytkowania oraz, uprawnienia budowlane(2) do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; jedną osobą, która
będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, elektroenergetycznych. Osoba ta
powinna posiadać: doświadczenie zawodowe(1) polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru
robót elektrycznych, elektroenergetycznych lub Kierownika robót elektrycznych,
elektroenergetycznych przy realizacji dwóch zadań zakończonych nie wcześniej niż w okresie po 1
stycznia 2010, z których każde obejmowało budowę lub przebudowę budynku kubaturowego lub
nadzór nad budową lub przebudową budynku kubaturowego o powierzchni minimum 350,00 m kw.
a w przypadku hal przemysłowych i magazynowych minimum 1000,00 m kw. każda, i w zakres
każdego zadania wchodziła budowa lub przebudowa sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych
przy czym inwestycje te winny być ostatecznie odebrane i przekazane do użytkowania oraz,
uprawnienia budowlane(2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i nadzorowania
robót objętych zamówieniem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji
inżyniera rezydenta (kierownika zespołu) z funkcją inspektora nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych. Łączenie pozostałych funkcji nie jest
dopuszczalne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inżyniera rezydenta (kierownika
zespołu) z funkcją inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, inspektora nadzoru
robót sanitarnych. Łączenie pozostałych funkcji nie jest dopuszczalne. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, tj.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W celu spełniania warunku posiadania
uprawnień Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji o posiadanych uprawnieniach
lub gdy Wykonawca dysponuje personelem posiadającym uprawnienia, wskazania w ofercie imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz o uprawnieniach tego
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personelu wraz z podstawą do dysponowania tymi osobami; Zamawiający, określając wymogi dla
każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Zamawiający
zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2272), na podstawie art. 104
ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art.
12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W celu
spełniania warunku posiadania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
informacji wskazujących imiona i nazwiska tych osób wraz ze wskazaniem doświadczenia w pracy,
w wykazie prac stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami je potwierdzającymi.
Zamawiający zastrzega, że są to główne prace jakie powinien wykazać Wykonawca. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na innych podmiotach udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
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ust. 1 pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykonawcy
mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru) Załącznik nr 2 do SIWZ, Aktualną
informację z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS,
CEIDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, od osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pzp lub wskazania przez Wykonawcę dostępności
przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub będących w posiadaniu Zamawiającego. W
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany dokument lub oświadczenie musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku
powoływania się na podmiot trzeci – podmiot trzeci składa wymagany dokument (lub podaje
dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy podmiot. W
przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Wykonawca składa
oświadczenie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę.
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:
W przypadku osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Zespół Kluczowych
Specjalistów) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji wskazujących imiona i
nazwiska tych osób, prac (usług) wykonanych przez poszczególnych członków Zespołu
Kluczowych Specjalistów po 1 stycznia 2010 r., a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale V wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
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Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
twierdzące ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu – stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W przypadku osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (Zespół Kluczowych
Specjalistów) Wykonawca zobowiązany jest do Załącznika nr 5 złożonego wraz z ofertą,
przedłożyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
należycie wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty twierdzące ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu. Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach i certyfikatach dla
członków Zespołu Kluczowych Specjalistów. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie rzeczywiście
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia Aktualną informację z właściwego rejestru
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, CEIDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pzp lub wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych lub będących w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument lub
oświadczenie musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów
wymienionych wyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku powoływania się na podmiot trzeci – podmiot
trzeci składa wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być
złożony (podany) przez każdy podmiot. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej Wykonawca składa oświadczenie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
aktualne dokumenty dotyczące Wykonawcy składającego ofertę lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany podać adres strony internetowej oraz wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone przez Zamawiającego w którym były złożone przedmiotowe oświadczenia i
dokumenty, które na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu są aktualne.
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
W zakresie niezbędnym do ustalenia punktacji w kryterium oceny pod nazwą “Doświadczenie
personelu realizującego kluczowe części zamówienia”: Wykonawca w celu przeprowadzenia oceny
kryterium (d1, d2, d3) zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla członków personelu kluczowego
Wykonawcy: dowody na świadczenie usługi, której zakończenie nastąpiło w okresie po 1 stycznia
2010 r. obejmującej nadzór lub koordynowanie zadania polegającego na budowie budynku
odebranego i oddanego do użytkowania wskazanych w ofercie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo – w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii stosownego pełnomocnictwa,
dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie
wykazana w rejestrze oraz gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do
niej załączonych. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna), jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 pzp. W razie wyboru oferty podmiotów
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy stosownie do art. 23 ust. 4
pzp - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej
ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca występuje jako spółka cywilna a oferta nie jest
podpisywana przez członków spółki cywilnej. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku
Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale lub poświadczonej notarialnie
kopii stosownego pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do
których upoważniony jest pełnomocnik. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie (konsorcjum) musi spełniać następujące wymagania: podpisana w taki sposób, by
zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum,
którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego
przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum, oświadczenia o spełnieniu warunków
wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy Wykonawca w zakresie w jakim go
dotyczą. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest
w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert
wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące). Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.
359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść
przelewem na rachunek bankowy Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki komunalnej sp z o.o.: ING
numer 90 1050 1575 1000 0023 6798 6375 z dopiskiem: “Wadium, postępowanie nr
SISK.Z.3.2019”. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku
Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione
z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie
przelewu zaleca się załączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż

2020-12-08, 15:38

Firefox

14 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e9d40...

pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin
składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust.4a
ustawy. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w
ustawie. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp jeżeli wadium nie
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

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
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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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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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)
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:
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IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:
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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 Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami pzp, w
szczególności: niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami pzp, w tym zmian
wskazanych w art. 144 ust. 1 pzp, Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian
nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e pzp; stosownie do art. 144 ust.
1 pkt 1 pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: o
których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. - 2.4., ust. 3 pkt 3.5 - 3.6.2., § 8 ust. 2 pkt 2.1. umowy; w
przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra,
Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; w przypadku uzasadnionej przyczynami
obiektywnymi konieczności zmiany dotyczących: sposobu wykonania Umowy w obszarach:
organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, zakresu
przedmiotu Umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje
zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne,
polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich
realizacji; w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w
związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w
związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli
jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz
przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu
uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść
koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości
Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości
niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; w przypadku powstałej
po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy
zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian
polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach
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przewidzianych Umową lub przepisami prawa; Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania
świadczenia prac nie z winy Wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom
nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska
żywiołowa i inne); Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności; dopuszcza się zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych
uwarunkowań terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań;
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w
Umowie, termin ten może ulec zmianie, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, w
przypadku: konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z
konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy
dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, działania siły wyższej w
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez
Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub koniecznością
wykonania zamówień dodatkowych lub na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy
zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych lub innymi okolicznościami nie
powstałymi z winy Wykonawcy. Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w
sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób
jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: przez
Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia dotyczące
dokonania wnioskowanej zmiany; przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca
przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. Założenia dotyczące dokonania
zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i
warunków zmiany Umowy. Założenia dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie
podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie
dopuszczalności zmiany w danym przypadku. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie
zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym
przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej
konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, na czas dalszych prac
nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, o ile
Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Strony
postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od
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towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami
wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki
podatku od towarów i usług. (o ile został postawiony wymóg z art. 29 ust. 3a pzp) Strony
postanawiają, że w przypadku zmian: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Strony wprowadzą zmianę wysokości
Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty
wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według
stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu
zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej
przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych
elementów kalkulacji. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany
Wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany
będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie
po otrzymaniu żądania Zamawiającego. Zmiana wysokości Wynagrodzenia nastąpi od momentu jej
wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed
dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę
wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą
dokonania zmiany Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 pzp
oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) W
przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
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1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a) ma charakter techniczny,
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość
gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej
niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. Zamawiający informuje, że w
przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 pzp, a złożone przez niego
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23.12.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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