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Ogłoszenie nr 586178-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Urząd Miejski w Sulęcinie: Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej
Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Interreg Va Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach projektu: „Sulęcin i
Friedland wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego/ Sulęcin und Friedland: Nutzung und
Sicherung des kulturellen Erbes”
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:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sulęcinie, krajowy numer identyfikacyjny
52617900000000, ul. ul. Lipowa 18 , 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
957 553 601, e-mail umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.sulecin.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.sulecin.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:
Wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności
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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i budowa
obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Numer referencyjny: IZiG.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: I. ETAP I W etapie I należy wykonać: • przebudowę i rozbudowę budynku głównego z
salą sportową wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 1A, 1B); • przebudowę
budynku zaplecza klubowego wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 2); • remont
muszli koncertowej; • przebudowę wiaty rekreacyjnej z nadbudową zadaszenia; • remont, przebudowę
i budowę schodów terenowych i murów oporowych oraz rozbiórkę istniejących schodów terenowych;
• budowę wiaty śmietnikowej; • naprawę słupów historycznej bramy wjazdowej; II. ETAP Ia W etapie
Ia należy wykonać: • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z
rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę
zewnętrznej instalacji wodociągowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla
etapu Ia wraz z niezbędnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • budowę zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania zasilającej budynek klubowy; • budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej
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zasilającej budynek główny, budynek klubowy oraz wiatę rekreacyjną wraz z niezbędnym
odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z rysunkiem
zagospodarowania terenu – rozbiórki dla etapu Ia; • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w
zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu – plansza drogowa dla etapu Ia. Uwaga!
Dokumentacja projektowa obejmuje Etap I, Ia oraz Etap II. Postępowanie dotyczy Etapów I i Ia, które
zostały opisane poniżej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111291-4
45223500-1
45262520-2
45320000-6
45321000-3
45421000-4
45421131-1
45432111-5
45431100-8
45410000-4
45442120-4
45421146-9
45443000-4
45310000-3
45332000-3
45333000-0
45331210-1
45331100-7
45331110-0
45232130-2
45232410-9
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45333200-2
45233253-7

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: 2020-05-29

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 precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek będzie spełniał
w całości jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli natomiast wykonawcy
składający ofertę wspólną zamierzają łącznie wykazać spełnianie ww. warunku, co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykazujących łączne
spełnianie ww. warunku musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 1 000 000,00 zł. W przypadku, gdy wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie
dotyczy również tych podmiotów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą polisę/polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W zakresie doświadczenia: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno zadanie polegające na
budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynków o wartości robót budowlanych co najmniej 1
000 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i
zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp powyższe
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Zamawiający uwzględni tylko zadania
zakończone.Informacje dodatkowe: - w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem
wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane
określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie
uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych; - w przypadku, gdy zamówienie, w
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zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a były realizowane przez
wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie
uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. - jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci,
którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj,
zamawiający uzna robotę budowlaną, o której mowa w lit. a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta
będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w lit. a. - zamawiający
uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne
pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec
których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zwane
dalej „Prawem budowlanym” lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których
wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały
wykonane wykazywane roboty budowlane). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w
oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów. b) W zakresie osób
skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi
określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

co najmniej jedna osoba: - posiadająca

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - posiadająca wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, - posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
co najmniej jedna osoba: - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - posiadająca minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,

co najmniej jedna osoba: - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - posiadająca wpis na
listę członków właściwej izby samorządu, - posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

co najmniej jedna

osoba: - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - posiadająca wpis na
listę członków właściwej izby samorządu, - posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie
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zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba obejmowała dwie specjalności (stanowiska) wymienione
powyżej, pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego
stosownych uprawnień oraz doświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek, -Zamawiający na
etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a
będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień
budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j.: Dz. U. z 2016
r., poz. 1725 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one
tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - 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. W celu
uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu
uprawnień z posiadanego zaświadczenia, - wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia
muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni
wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji
zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zasadę: spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Ilekroć w treści siwz jest mowa o: - „budowie, przebudowie lub
rozbudowie” - należy przez to rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane; - „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć
kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 2. W przypadku,
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gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w
tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego
dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę
wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający
dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu
złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
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)

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww.
odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 te roboty zostały wykonane wg załącznika nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tj. zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). i prawidłowo
ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww.
wykaz. W/w oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, 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, wg załącznika nr 5 do SIWZ, W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt.5.2.2).
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
Oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli
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wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.5 siwz) oraz
dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań
(jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składają ww. dokumenty wspólnie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale,
natomiast dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykaz oświadczeń jakie wykonawca składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ Wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ, wykonawca dołącza do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
(wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 6.4.1. i 6.4.2. SIWZ 4.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach oraz części zamówienia, która zostanie im powierzona w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.4.1. SIWZ. II. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z
ofertą. 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale. 2. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć
pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy
złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z
pkt.6.4.1 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4.
Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 6.4.2 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - podpisane przez
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uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w
przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 6. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z
punktem 11). III. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej
w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

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
Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.
Wadium może być wniesione w następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, •
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 310 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S. A. O/ Sulęcin nr 79 1240 3624 1111
0000 3063 3166 z dopiskiem: wadium: „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych
na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem
tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
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prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w osobnej
kopercie z opisem "wadium", a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 6. Z treści
gwarancji 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 ust.5 Pzp. 7. Wadium musi
obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp. 9. 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 jego wniesienia żądano. 10.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. 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.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

14.08.2019, 14:29

17 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83873...

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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty – C

60,00

Wydłużony okres gwarancji - G

35,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - K 5,00

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:
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy, polegających na: a. zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, b.
zmianie wynagrodzenia, c. zmianie sposobu spełnienia świadczenia, d. zmianie Kierownika budowy, o
którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, e. zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej. 3. Zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a. wystąpi
konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania zamówienia dodatkowego; b. w toku
wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów,
wprowadzenia badań archeologicznych itp. - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; c. w
toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski
żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie
robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów — pomimo dołożenia
przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; na tę okoliczność
Kierownik budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu
trwania przeszkody; d. wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, - odkrycie
niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), - odkrycie
wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą umową), konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w
dokumentacji projektowej, - konieczność wprowadzenia robót zamiennych, których nie można było
przewidzieć na etapie wykonania projektów budowla i na etapie uzyskiwania decyzji i będzie to miało
wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na
opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub
wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub robót związanych
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z usunięciem kolizji lub innych koniecznych do wykonania robót. e) w związku ze zmianą sposobu
spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót
zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu świadczenia lub sposobu przeprowadzenie robót lub
ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących
przypadkach: a. nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp; zmiany te zostaną
wprowadzone aneksem do umowy, b. wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub
całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) c. w związku ze
zmianą sposobu przeprowadzenia robót, lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona
wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w
formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji
Zamawiającego):

stawka roboczogodziny „R” — średnia dla województwa lubuskiego,

pośrednie „Kp” (R+S) — średnie dla województwa lubuskiego,
— średnie dla województwa lubuskiego,

koszty

zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp)

ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami

zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

nakłady rzeczowe — w oparciu o

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. d. w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1
pzp wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, e. w przypadku zmiany, o której
mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia, f. w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 pzp wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, g. zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia
w życie zmian, o których mowa w ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia
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złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. g niniejszego paragrafu, h. za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w ust. 4 lic. c niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem
oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 4 lit. d i ust. 4
lit. e niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu
spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a.
konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b.
konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c. konieczność
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np.
zaprzestania produkcji). Zmiany wskazane pod lit. c powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
powodu kosztom. Każda ze wskazanych pod lit. od a do c zmian może być powiązana z obniżeniem
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust, 4 lit. c powyżej. 6. Wprowadzenie zmian wskazanych
w ust. 3, 4, 5 powyżej nastąpi aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności
sporządzonego przez Zamawiającego. 7. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2
ust. 3 powyżej, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego.
Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Wprowadzenie zmian nastąpi
aneksem do umowy. 8. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika budowy, wymienionego w § 2 ust.
2 umowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca
do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę na
Kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy musi spełniać co najmniej wymagania
opisane w SIWZ. 9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku zaistnienia
rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem
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realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia
Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o
zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje
zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, o
której mowa w niniejszym ustępie, nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia
przedmiotu umowy, a także terminu przedłużenia wykonania poszczególnych etapów. 11. Zmiany do
umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 12. Wszystkie
okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulęcin ul. Lipowa 18,

69-200 Sulęcin tel. +48 95 755 36 01, fax +48 95 755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl;

w sprawach

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@sulecin.pl tel.; 957553601 wew. 200

Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo

do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
14.08.2019, 14:29

25 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83873...

załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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