Ogłoszenie nr 583245-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.
Akademia Sztuki w Szczecinie: MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z
SANITARIATAMI W BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać 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: Akademia Sztuki w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny
32085033400000, ul. Plac Orła Białego 2 , 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 664 080 267, , e-mail agnieszka.walczyk@akademiasztuki.eu, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.akademiasztuki.eu
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: Inny (proszę określić): Uczelnia publiczna
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 http://www.akademiasztuki.eu/BIP
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak http://www.akademiasztuki.eu/BIP
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:
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2, 70– 562 Szczecin, Sekretariat Kanclerza (pok. nr
212, II piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ WRAZ Z SANITARIATAMI W BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE
Numer referencyjny: AS/BZP/06/2019
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z
sanitariatami w budynku przy ul. Śląskiej 4 w Szczecinie – zwana dalej „modernizacją”. 2.
Szczegółowe wymagania dotyczące modernizacji są zawarte w następujących załącznikach do
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”: - załącznik nr 1 do
SIWZ - Wzór umowy; - załącznik nr 1a – Decyzja o pozwoleniu na budowę; - załącznik nr 1b –
Dokumentacja projektowa; - załącznik nr 1c – Specyfikacja techniczna; - załącznik nr 1d do SIWZ –
Przedmiar robót nr 1; - załącznik nr 1e do SIWZ – Przedmiar robót nr 2. Ilekroć w dalszej części SIWZ
mowa będzie o „przedmiocie zamówienia” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość
treści zawartej w załącznikach nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e SIWZ. 3. W zakres przedmiotu niniejszego
zamówienia wchodzą również roboty i świadczenia dodatkowe po stronie Wykonawcy związane z
wykonywaniem lub wykonaniem (ukończeniem) robót budowlanych wskazanych we Wzorze Umowy,
wykonywanie ewentualnych uzgodnień z organami właściwymi przy prowadzeniu procesu
inwestycyjnego, wykonaniem prób, rozruchów i niezbędnych szkoleń, a także użytych do wykonania
tych robót materiałów i urządzeń, usuwanie wad w z związku z udzieloną gwarancją jakości oraz
uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z rękojmi za wady. 4. W związku z koniecznością
prowadzenia wszystkich prac objętych niniejszym zamówieniem na czynnym obiekcie, należy
każdorazowo uzgadniać wykonywanie poszczególnych prac z przedstawicielem Zamawiającego
wskazanym we wzorze umowy i zabezpieczyć życie i zdrowie osób przebywających w czynnej uczelni,
podczas wykonywania zajęć dydaktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji swojego
placu budowy w sposób niezakłócający pracy pracowników i osób przebywających w obiekcie. 5.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót porządkowych: 1) Zabezpieczenie
terenów i pomieszczeń obiektu w którym będą prowadzone prace, 2) wykonanie zabezpieczenia
sprzętów, mebli i innego wyposażenia pomieszczeń budynku, w których będą prowadzone prace; 3)
codziennego oczyszczania miejsca pracy z zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzeniem
robót, w tym na żądanie Zamawiającego, w obszarach związanych z częścią użytkowaną budynku. 6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia. 7. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości wykonania zamówienia w sposób odmienny niż określony w niniejszej SIWZ. 8.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga: 1) aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które
podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub
Podwykonawcę – polegające na: a) przygotowaniu terenu pod budowę, b) wykonywaniu robót
ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w
budownictwie: przenoszenie materiałów budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy.
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób,
które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby. 2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej
powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wymagania w zakresie sposobu
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały
we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111399-1
45223200-8
45262600-7
45262522-6
45320000-6
45431000-7
45442100-8
45331210-1
45421131-1
45232460-4
45332200-5
45332300-6
45450000-6
45310000-3

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: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawcy. Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli wykonawca 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 1
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 500 000,00 zł brutto (słownie:
pięćset tysięcy złotych brutto) obejmującą swoim zakresem prace związane z wykonaniem instalacji
wod-kan w budynku/budynkach. Uwaga: - Przez budynek Zamawiający rozumie taki obiekt
budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; - W przypadku, gdy wartość roboty budowlanej
wykazanej przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na
walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania
(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). - W przypadku
gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i
realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym zamówieniem. 2. Osób skierowanych
do realizacji zamówienia. Minimalny poziom zdolności: Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca
wykaże (potwierdzi) Zamawiającemu, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: Kierownik budowy - posiadający wymagane ustawą Prawo budowlane uprawnienia bez ograniczeń
przewidziane dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum
trzyletnie doświadczenie zawodowe (okres trzyletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma
okresów, w których osoba faktycznie wykonywała funkcje kierownika budowy po uzyskaniu
uprawnień) w wykonywaniu funkcji kierownika budowy, - Kierownik robót sanitarnych - posiadający
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wod-kan.
oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie
jako suma okresów, w których osoba faktycznie wykonywała funkcje kierownika robót sanitarnych po
uzyskaniu uprawnień) w wykonywaniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy, Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum dwuletnie
doświadczenie zawodowe (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w
których osoba faktycznie wykonywała funkcje kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu
uprawnień) w wykonywaniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy. Uwaga: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65)
- które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową. - Zamawiający
dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymaganych uprawnień i
wymaganego doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) 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 POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca (którego oferta
zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane –
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b)
dowodów określających czy te roboty (wskazane w wykazie robót budowlanych) zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy 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. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku
wykonawców nienależących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe
oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego
oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną. 2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku
z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do
podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (oryginał lub
poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym
Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww.
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie
ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) –
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał
lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić 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. Z
treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

20,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy w sytuacjach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec
przesunięciu w sytuacji: a) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu,
urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego
przez Zamawiającego podmiotu, b) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu,
urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego
przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np.
awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności; c) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót
dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umów; d) niezawinionych przez
Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów robót, czy też
opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do
realizacji Umowy; e) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym

orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na
budowie, f) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe, wszystkie
z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. - Przedłużenie terminów
wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-f, może nastąpić wyłącznie o czas trwania
przeszkody. 2) zmiana polegająca na: a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu
prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; b) dopuszczeniu do wykonywania przez
podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do
podzlecenia, - po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji
dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana
niewymagająca sporządzania aneksu), 3) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i
deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z § 6 Umowy; 4) zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem
że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego
postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 5) Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych, w
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
umowy. 6) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania
tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów
budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu
wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową.
Zmiana ta może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na części
terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót Zamawiającemu na czas
prowadzenia prac przez innego Wykonawcę. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu) 7) zmiana
polegająca na rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności
z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest
niezbędne do realizacji tej inwestycji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w
kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku wystarczających
danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i inne konieczne dane publikowane w
katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma
prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego
rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na
podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana
wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. 3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy,
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie,
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1)
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3)
danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 5.
Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić
zgodę się na zawarcie aneksu).
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: 2019-08-22, godzina: 12:00,
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
> Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się
na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp.
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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną
mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

