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Ogłovenie nr 345777 - 2016 z dnia 2016-11-17 r-

Lidzbad< Warmiński: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych,

Wraz z pełną infrastrukturą techniczną.

oGŁoszENIE o zAMÓWIEilIU - RoboĘ budowlane

zamiesz-enie ogłoeenia: obowiąkowe

Ogłoszenie doty,tzly: zamówienia publicznąo

Zarńrienie doĘczy prolektu lub programu współflnansowanego re &odkóuu Unii Europe}skiej

nie

Nazura prcielthl lub programu

O zant'wienie mogą ubiegać się wyłącznie zalłady pracy drronionej ora wykonawcy, łtórvó

działalnoŚĆ, lub działalnoŚĆ idl wyodębnionydl organizacyjnie jednocteĘ któle będą realiawały

zarrńwienie, obejmuje społeczną i zawodową integracĘ sob będącydl członkami grup społecznie

łnaryinalizowanydr

nie

Należy podac rninimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób naleĘrych do jednej lub więej kategońi, o ktorych

mowa u, art. 22 ust, 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30o/o, osob zatrudnionych prze zakłady prmy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w o/o)

SEKCJA I: ZAI|AWIA!ĄCY

Po$ępowanie przeprouładza entral ny zamawiaiący

nie

PoŃępowanie przeproradza podmioĘ k6rcmu amawiający polierzał/porierłyli paeprcwadzerrie

postępowania

nie

Informacje na Ęmat podnidu kBÓremu zamawiaiący poriezyt/porierzyli prorradzenie

poŃępowania:

Posiępmanie jest pnepluradzane wspó| nie p rze zarnawiającydl

tĘJ/bzpupgov.fl/OuUBrołse-aspx?d=feeb6cf$865942d&a06S9d2c50cac0c4&path=fil6t/o5c11%5c201611,t7olo5c34577_2016.htrnl 1l,t9
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Jeżdi taĘ naleł wymienić zamawiailcych, którry wspólnie paęrowadzają postępowanie oraz podac adregy ich

§edżb, krajowe numery idenMikmyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest prreprcwadzane wspólnie zzamwiafrlcymi z innydr państtł czlonkorskidl Unii

EurcpeJskiej

nie

W prłypadku pnepmndzan-a pĘmania wspólnie z zamawiaiącymi z innydr pańshr

członkowskidl Unii Europe}skiej - miąa zactosorranie kaiore prawo zarrrinłlień publicznydr:

Informacje dodd<owe:

I. 1) NAZWA I ADRESI Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznąo Sp. z o.o., knFvry numer

idenĘfikayjny 51063733000000, ul. Piłsldskiego 8 B, 11-100 Udńa* Warmiński. woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, td. 89 7674278,89 7670050, etnail , faks 89 7674278.

Ad res sfrony inte.rretowq (U RL) : hft p://www. warminskietbs lw. pl

l. 2) RODZAI ZAMAWIAIĄCEGO: Inny: SŃłka z ograniczoną odpowidżalnością

I.3} u§ńtfiE UDaELANIE ZAHÓ$,IENIA (ież€li doĘcąr):

Podżał obowiązków między zamawiającymi w przypadku węólnąo przeprowadzania postępowania, w tym w

prrypdku rnłęólnego przeprowdzania postępowania z amawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiająych je* odpowiedzialny za pzeprowadzenie posfiępowania, ca7 i w jakim

akrcsie a pnepłowadzanie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy amówienie b$że

udżelane pzez każdego z zamaruiających indywidualnią czy zamówienie zosbnie udźdone w imieniu i na

rzecz pozostaĘch zamawiających) :

I.4) KOMU1|I!(AC!A:

l{ieogranianry, petny i beryośredni doĘp do do|omentfił z postęlrorania rnożna uzyCoć pod

adrcsem (URL)

bk

http ://www.warminskietbs. lw. pl

Adres sbony intenretowej, na któłej amieszpona będzie specyfilocia istotnydr warunków

zarxówienia

bk,

bĘ ://www.warminskietbs. lw. pl

htpJlbĘBup90/.fl/OuUBrorsa.aspx?iefeó6c&S5$4ffi#S9d2cS0cm0o4&patlr=2016o/o5c1lo/o5c2016'1117o/o5c35m_2016.html Z19
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Ddęp do ddcumentór z pdiĘpołrania ie§t ograni@ly - więGj informacii można uąyskaĆ pod

adrcsem

nie

Oferty lub wnioski odopuszczeniedo udźalu w po6tępw9aniu ndeĘ pnesyłać

Elektrorriczrie

nie

adres

l}opuszczonei§ przełanie ofeń lub wnioctdur o dopuszeenie do udziafu w po§tępoilanirr !y

inny sposób:

nie

Wymagane jest przgłanie ofeń lub wnimkóur o dopusaeenie do udziału w poŃępoluaniu w

inny spoób:

tak

Inny sposob:

CfeĘ musą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Adres:

Warmiń§<ie Towarzystwo Budownictwa Społecznąo Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego

8B

Komunika§a elektroniczna wymaga kor4ystania z narzędzi i urz{zerń lub formaów plikóuy, które

nie Ę ogólnie dostępne

ni*

Nieogńniczony, pełny, bezpołedni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adrem: (URL)

sEKcJA IIi PruZEDMIoT zAMóWIEltIA

II.1) Naara nadana zanrrńwieniu praeE zamawiającego: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22

rodżnnych, wraz z pełną infrastruktuą tehniczną.

ilumer referencyjny: WTBS 0111 1/20 16

Pzed wszczęciem poŃępołlania o udzidenie anńłrienia pzeprwrładzono dialog tdrnieny

nie

hĘ/bup.,Jzp.gpv,pllOuVBronser,aspx?Ffe#cG865942d$a9669dZc50cac0c48patn=2016o/o5c'l1%5c20161117o/o5c345Zn_201§hffil 3/19
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IL2) Rodaj zamórvienia: roboty budow|ane

II.3) Inforrnacia o lrcżiwc6ci składania ofeń częściorydt

Zamówienie podżelone ist na części:

Nie

II.4) lcódd opis przedmidrr zanńwienia (widkość, zakres, rodaj i ilośĆ dofiw, usług lub robót

budowlanych lub okreśenie apotrzebowania i wymagań } a w pr4ypadku parlnersirpa innowacyjnego -

określenie zapdrreborrrania na innoracyjny prduĘ usługę lub roboĘ budorlane: 1. Pzedmiotem

zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodżnnych, wraz z pełną infrastrukfuą technicmą

na działkach nr 26|1i 9 w obębie 3, dokalizowan)rch przy ul. Polnej w Lidńarku Warmińskim. 2. Pzedmiot

zamówienia obejmuje: 1) Roboł budowlane związane z wmiesieniem budynków z instdmjami wałlnęrznymi, 2)

RoboĘ drogowe - drogi i place, chodniki i ci4i pievo-jezdną 3) Unądzenie tercrrów zideni, 4) RoboĘ sanitame

zewnsrzną 5) Roboty dektrycme zełvn$rzną a także pozostałe roboty budowlane, usługi i dostawy okreŚlone w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach tehnicmych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.

Szcząółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i w specyfikrcjrach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do speyfikacji istotnych

warunków zarnówienia, 4. Pzedmiot zamówienia ndeży wykonac zgodnie z: 1) umową 2) z dokumentacją

projektową, gecyfikacjami technicmymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z harmonogrameT rżczowo

- finansowyrn, 3) obowiąanjącymi przepisami prawa i normami. 4) SIWZ. 5) należyĘ starannoŚcią, z aktualną,

posiadaną najnowszą wiedą technicłrą, prrepisami bhp, ppoż. oraz z aadarni doŚwiadczerria zawodowego. 5.

Zamawiający, stowwnie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawidumowy o pracę osob wykonujących czynności w akresie realiacji zamówienia,

których wykonanie polega na wykonywaniu prmy ęosób okreŚlony w art. 22 § 1 u*awy z dnia 26 czerwca

t974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poa 1666). Szcząółowe warunki realizacji wymagań okre§onych

przez Zamawiaiącego na podstawie ań 29 usL 3a ustawy Pzp, w vcząólnoki spomb dokumentowania

zatrudnienia, uprawnienia Zamawiailcqo w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymąań, o lćórych

mowa powyĘ oraz sankcje z Vtufu nieryełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności nipĄędnych do

realiacji zamówienia, zostały zawarte w części )fr 9ecyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W przypadku,

gdy w dokumentacji projektowej lub w specńkacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub pnedmianch

robót opisano wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urądzerria pneź wskazanie znaków towarowych

lub patentów lub pochodzenia. to w odniesieniu do Ęch wyrobów budowlanych lub matgiałów budowlanych

|ub urządzń, Zamawlający dopuszcza ujęcie w ofercią a naSępnie zŃosowanie, innych Ównoważnych

hfipJlbzp.rzp.gov.d/OrJVBrorrser.aspx?Gfeeb6cG86§$42&ffigd2cs0cac0c48paf'=2016o/o5c117o5c20161117o/o5c345lZ_2016.itml 4/19
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lvyrobów budowlanlah lub matąiałów budowlanych lub urządzerr, pod ,/varunkiem: 1) zasb$wania vvyrcbów

budowlanych lub materiałów budowlanych lub urądzai o parametrach technicznych ijakościowych nie gorszych

niż wyroby budowlane lub materiaĘ budowlane lub urądrenia wskaane w dokumentacji projektowej lub w

specyfikac}ach tehnicznych wykonania i odbioru robót lub w pnedmiarach robóĘ 2) wykazanią że zastosowane

,,yyroby budowlane lub mataiĄ budowlane lub urądzenia spełniają wymagania okrŃone w dokumerrtacji

projeKowej i specyfikacBch technicmych wykonania i odbioru robót budowlanych. W takiej sytuacji

Zamawiający wymaga złożenia stoownych dokumenhów. uwiarygodniających te wyroby budowlane lub materiaĘ

budowlane lub urądzenia. Ciqżar udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów budowlanych lub

materiałów budow|anych lub ulądzeń, spocżywa na Wykonawcy (zgodnie z art 30 usŁ 5 ustawy). 7. Zgodnie z

art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuvcza zastosowanie plze Wykonawców rozuriązań ńwnoważnych w

stosunku do rołviązań opisanlrch w niniejsaej SMZ. Wykonawca, który w ofercie powoła §ę na za§tosowanie

roariązań ńwnoważnych opisywanym w SI\lfZ, irst obowiąany w ofercie wykaru, że oferowane przez niego

roanriąania ęełniają wymąania okre§one przez Zamawiaj6ego. 8. Wymagania dotyczące robót: 1) wsaystkie

prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiąującymi normami, warunkami technicmymi i vtuką

budowlaną, pnęisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami inspekiońw nadzoru inwstorskiego; 2) roboty należy

prowadlć zgodnie z dokumenbcją projektową i specyfikacj.ami technicnymi wykonania i odbioru robót

budowlanych oftż wymogami niniejszej SIWZ; 3) wszystkie mataiaĘ użyte do wykonania przedmiofu amówieflia

muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym orż musą posiadac ate$ lub aprobaĘ lub inne dokumenty

wymagane pftlwem budowlanym omz innymi obowiąującymi pnęisami;4) Ww. dokumenty (atety, aprobaty,

itp.) Wykonawcą któremu zostanie udźdone przedmiotowe zamówienie mu§ dostarcryć Zamawiającemu na

kaźde jąo Ądanie. Za koordynację dosf,aw materiałów, urądzgr i ospzęfu niezbędnych do realizacji pzedmiotu

zamówienia odpowiedżalny ieśt Wykonawca,

II.5) Głórny kod CPV:45211340-4

DodaH<ore kody CPY:45111200{. 45223500-1, 45223000{, 45262310-7,45331210-1, 45262400-5,

45420000-7, 45320000{, 45430000-0, 4542 1000-4, 45421 160-3, 45442100-8, 45400000_1, 45332000_3,

45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7,45333000-0, 45310000-3; 453t1000-0, 45312310-3,

45233200-1, 77310000{, 45233140-2, 45231300-8, 45316100-6

II.6) Całkorita wańoóć zarrrrórrienia (}żdi ńmawia}ący podaje informacje o wartości zamówbnia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynarnicmego systemu zakupów - <zacunkowa całkowib maksymalna

Wartość w caVm okresie obowiązywania umowy nmowej lub dynamicznego systemu zakupów)

hĘllbzptlzp.9w.S/OrUBro,r,ser.aspx?id=feeb6cfG865$42d&a96§9d2c50cac0c,a&patn=2016%5c11%5c&'l61t17o/o5c345l7_2016.htrnl c19
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II.7}Czyprzerridujesięudzideniezarńrień,olGórydrmoirawart.67usLlpkt6i7lubwań.

134 ust.6 pkt 3 ustawy Pp: nie

IL8) Olre§, w lftórym rcalizowane b$zie arrńrvienie lub okres, na który zo§hła zawańa umoila

larmłra lub olrre, na lrtóry został ustanorłriorry dynamiczny system zakupów;

data zakończenia: 3 U08/20 18

II. 9) Informaqle dodatkowe:

SEKCIA III: IHFoRMACJE o G}IARAKTEME PRAWNYM, EKoNol{ICZ]tlYM,

FINANsowYM I TEcH]{Iczt{YM

fiI.l) wARUtl§ UDZIAŁU w P(§ĘPowANIu

nI.1.1) Kompetencje lub upnwnienia do pruradanria ffionei dziatalnaści zawodołveJ, o ile

wynilo to z odębnydl prrepistr

Oke§enie warunków: Zamawiająry nie precyauje w tym zakeie żadnych wymąań, których ęelnienie

Wykonawca zobowiąany jest wykaać w sposob vczególny.

Informacje dodatkowe

III. 1. 2) Sytuacia f inansovua l ub edconomiczna

Okre§enie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotycący sytuacji ekonomicznej

lub finansowej, jeżeli urykaże źe: a) po§da środki finansowe lub zdolność kredytrową na kwotę n;ę nl;qzą niż

1 000 000,00 PLN (słownie: iden milion złoĘch). b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadanej dżałalności aruiąanej pzedmiotem ninie}vąo zamówienia na sumę gwarancyjną

ubezpieczenia nie mnieją niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony dotych}.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność tetlrniena lub zawodoła

Okeślenie warunków: Wykonawca ęełni warunek udziafu w postępowaniu doĘcący zdolności technicznej

lub zawodowej, jeżeli wykaże że: a) wykonał nalełcie oraz zgodnie z przęisami prawa budowlanąo i

prawidbwo ukońcrył nie wcześniej niż w okrgie ostatnich 5 lat przed upływern terminu składania ofeĘ a

jezdi okres prcwadzenia dżałatności je$ kńey - w tym okrsią co najmniej dwie roboĘ bujowlane

poląające na budowie budynku wmz z instalacjami i infrasfurrKuę, każda o wartości nie mniejszej niż 2 000

000.00 PLN brutto (stownie: dwa miliony złotych brutto); b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi

pnez wykonawcę do realizacji amówienia publicanąo, odpowiedźalnymi a kierowanie robotami

budowlanymi: . co najmniej jedną osobą po§adaiącą uprawnienia budowlane do kierowania robotarni

budowlanymi w ęecjalności konsbukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych

hĘ:l/bzp,tzpgoupllOlVBro,vser.aspx?d=feŃ6c&86$42d&a96e9d2ctrac{o4&pattF2016o/o5c117o5c20161117%5€45rr_20t6.hfnt 6/19
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pzęisow ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowtane. które zostaly

wydane na podstawie wcześniej obowiąaljących pzepisów, w zakreie koniecmym do wykonania pzedmiotu

zamówienia oraz doświadczenie w ęrawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji

co najmniej dwóch robót budowlanych poląaj6ych na budowie budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą,

każda o wartości nie mniejvej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złctych); . co najrnniej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ęecjalności

inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie aktualnych pnepisow ustałvy Prawo budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlaną kóre zo*ł wydane na podstawie wcześniej

obowiąr:jących paepisow, w zakreie konieznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dośruiadczenie

w spltlwowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót

budowlanych; . co najmniej jdną osobą posiadającą uprawniąia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instdacyjn§ w zakrsie §€ci, instalacji i uządzeń dekĘcznych i

dektrceneęetycmych, wydane na pods:Lawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub

odpowidające im ważne uprawnienia budowlaną które zo$ały wydane na podstawie wcześniej

obowiąujących pnęiow, w zakresie koniecmym do wykonania przedmiotr-r zamówienia oraz doświadczenie

w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót

budowlanych; . co najmniej iedną osobą po§adającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w ryecjalnoŁi insidacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uządzeń cieplnych, wenĘlacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizaryjnych, wydane na podstawie aktualnych pnepimw ustawy Prawo

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostaV wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie koniecmym do wykonania pnedmiotu zamówienia, oraz

doświadczenie w spltlwowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w redizacji co najmniej

dwóch robót budowlanych. Osoby, o których mowa wyzej i które uzyś(ą kwalifikacF do wykonywania

samodzielnych funkcji tec"hnicznych w Rzecąypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków

właścirłej ióy samorądu zawodowąo i ubepieczone od odpowiedźalnoŚci cywilnej, co daje prawo

wykonywania samodzidnych funkcji technicmych w budownictwią zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o

samorądach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. DzU. z 2016 r., poz. 1725).

Uprawnienia budowlane wydane na pod#wie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 29O, zpózn. zm.) oraz Rozporądzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wzeŚnia 2014 roku w ęrawie samodżdnych funkcji tehniczrych w

budownictwie (Dz.U. z2OL4 r., poz. 1278). Ęńcz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia

mogą wżąc udział ńwnieź osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpoęolita Polska państvtl

członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiąo Obszaru Gospodarczego or:az Konfederacji

Srua}carskiej, aranych dalej ,.państwami członkowskimi", spe}niający wymąania zawark w ustawie zdnia7

hĘ//bzp.uzp.9w_pl/OrUBrowser.aspx?Ffeeb6c&S5S42dSa96+gd2c50ctrOc48path=2016%5c1l%5cł1611170/o5c3457l/_2016.htmI 7l19



17.11.2016 Ogłczerie

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2016 r., poL 29O, z późn. zm.), a w szczĘólnoki w art. 12a

oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państtrlach czbnkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Wymienione w pkt 2.3 lit. b osobn

nie wyczerpują wymagań dla zetdnego wypełnienia zobowiąań Wykonawcy i powinny być traktowane jako

minimalne wymagania Zamawiającąo. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą koniecmość ualpełnienia

zespofu spejalistów wynikającą z pzepisow prawa, deyzji, uzgodnień i porozumień, które ą niebędne do

kompteksowej rmlizacji zamówienia. Kompletne rłryłnąrodzanie całego persondu oraz wszdkie kosĄ

zirliązane z obsługą muszą być zawafte w cenie oferty wlkonawcy.

Zamawiający wymąa od wykonawców wd<azania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udżafu w

posępowaniu imion i nazrłlisk osob wykonujących czlnności pray realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osob: tak

Informacje dodatkowel

III.2} PoDsTAwY wYl(LUczENIA

III.2.1) Podstawy wyHueenia okre§one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaiący pranruiduje wyHuczenie wykonawcy na podffiwie arŁ 24 ust. 5 ustawy

Pzp tak

Zamawiający pzewiduje następuj6e fakultatywne podstawy wylduczenia:

(podstawa wykluczenia oke§ona w arL 24 ust 5 pkt 1 ustawy Łp)

(podstawa wykluczenia określona w ań 24 ust 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia okeślona w art. 24 ust. 5 pkt B ustawy Pzp)

II13) lirYlGz ŃnnroczsŃ sruołrvcH PRzEz wYKoNAl,UcĘ W CELU wsTĘPNEGo

POTWIERDZENIĄ ŻE NIE PODLEGiA ON WVXLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNI(I UDZIAŁU W

PosĘPowAJtlIU oRAz sPEŁt{IA XRYTERIA sELEKclI

oświadeenie o niepodieganiu wylduczeniu oraz spełnianiu warunkór udzialu w postęporłaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu loryte*ów sdekcji

nie

III.4} WYlGz oŚunłoczrŃ Lug DoKuMENrów, SNŁADANYCH PrulEz unrKoNAWcĘ W

PosĘPoWANIU l{A WEzlirAl{IE zAMAlflIŃAcEGo ul cELu PoTlltfiERDzENH oKoLIGzNoŚcI, o

rrónvcn }łotlt A til ART. 25 usT. 1 PKT 3 USTAIIyF PZP:

W celu potwierdzenia braku podsaw wykluczenia wykonawcy z udziafu w postępowaniu, Zamawiający ąda

nastęujących dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika unędu skańowego potwierdzającego,

że wykonapca nie alega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mieiące przed upływem

terrninu składania ofeĘ lub innąo dokurngttu potwiMzającąo, źe wykonawca zawarł porozumienie z

hfipJlbzp.rap.gcv-pl/OuUBrolser.aspx?*fe&6c&865942d&a96}9d2c§OcacOca&path=2016%5c11%5c20'l61'l't7o/o5c345ll/_2016.htrnl B/19
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właściwym oĘanem podatkowym w sprawie spłat tych należnoŚci wraz z el\renh,lalnymi odsetkami lub

gą/wnami, w szcąólności ułys*ał przałlidżane pftrwem aruolnienią odroczenie lub rozłożenie na raty

zaląłych płatności |ub wstrzymanie w calości wykonania decyzji właŚciwąo oĘanu; 2. zaświadcrenia

właściwei terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczerl Społecznych lub Kaqy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznąo albo innego dokumentJ potwiendającego. ż€ wykonawca nie zaląa z

opkaniem *ładek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionqo nie wczeŚniej niż 3 miesiące

przed upĘwem terminu sldadania ofeĘ lub innąo dokumentu potwierdzającąo, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych ndeżności witz z ewentudnymi odsetkami ]ub

gąlwnami, w szcząólności uąlskal pzewidżane prmem ałolnienie, odroczenie lub tpzłożenie na raty

zalqłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji własciwego oĘanu; 3. odpisu z własciwego

Ęesru |ub z centralnej ewidencji i informacji o dżałalnoŚci goęodarczej, iźdi odębne przepisy wymagają

wpisu do Ęestru lub ałłidencji, w cdu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podsfiawie art. 24 ust. 5

pkt 1 uśawy Pzp;

ilI.s) urYl(Az oŚWIADczEŃ lup DoKUMENTÓW sxBDANYcH PHeĘz unrKoilAlllrcĘ w

POSĘPłOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA,ĄCEGO W CELU POTIifiERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

rrónvcn MoWA wART. 25 usT. 1 PKT t UsTAwY pzP

III.5.1} W ZA§RESIE sPEŁl{IAl{IA WARUNKÓW uDaAŁu W POSĘPoWANIU:

1. W celu potwiodzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udżafu w postępowaniu dotyc4ych

syfuacji ekonomicmej lub finansowej, Zarnawiający 7Ąóa następujących dokumentów: 1.1. informacji banku

lub ęółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokoŚĆ po§adanych środków

finansowych lub zdolność kredytową vrykonawcy, w okresie nie wczeŚniejs4ym niż 1 miesiąc przed up}ywem

terminu składania ofer! 1.2. potwierdzaj6ych, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedżalnoŚci

cywilnej w zakesie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na §jmę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego. 1.3. Jeżdi z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złozyĆ

dokumentów dotycących sytuacji finan*wej lub d<onomicmej wymaganych pzez zamawiającąo, moze

zbżyć inny dokument, który w wystarczaj6y ęońb potwierdza spełnianie opisanąo pzez zamawiającąo

warunku udżału w postępowaniu. 2. W cdu potwierdzenia spełnienia paez Wykonawcę warunków udziafu w

postępowaniu dotycących zdolnościtehnicznej lub zawodowej, Zamawiąjący Ęda następuj,ących

dokumentów: 2.1. wykazu robót budowlanyĆtl wykonanych nie wczŃliej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływgn t§minu składania ofeĘ a }.rżdi okes prowadzenia dżalalnoŚci jst krótsąy - w Ęm okresie, wrazz

podaniełn ich rodaju, wartości, dary, miejsca wykonania i podrniotów, na ętrzktórych roboty te zoSały

wykonaną z załączeniem dowodów okreśająrych czy te roboty budowlane zostaly wykonane należycią w

srcząólnofti informacji o tym czy roboĘ zostaĘ wykonane zgodnie z pzepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończoną prry czym dowodami, o których mową Ę referencje bądź inne dokumenty

hĘ:l/bzp.r.zp.gw.pl/Or.rUBrorsa.aspxe.i#feeb6c&865$4rea96$9d2ńOcac0c48path=ł16o/o5c'11%5c8161117ok*,3Ęift7_2016.html 9/19
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u,y§ta^rione przez podmiot, na rzecz którąo roboty budowlane byĘ wykonywaną a }żdi z uzasadnionej

prryc:ryny o obieĘwnym charakteze wykonawca nie ist w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty; 2.2. wykazu osób, skierowanych paez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznąo, w

vcząólnoŚci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na ternat ich

larualifikacji awodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztakenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznąo, a także zakreu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacją o podstawie do

dyęonowania Ęmi osobami.

III.5.2) W zAt(REsIE KRYTERIÓW SELEKCII:

III.6) WYl(Az oŚunłoczrŃ lus DoKUMEI{TÓW sx}tDANYcH PR;zEz unrKoilAwcĘ W

PosĘpowANIU t{A wEztłlANIE ZAMAWIłJACEGo W cELu PoTWIERDZENIA oKoLIc;lNoŚcI, o

rńnvcn ilowA w ART. 25 usT. 1 plcr 2 UsTAwy pzp

III.7) INNE DOXUMEI{TY NIE WYMIENIOI{E W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art 24 ust. 11 ustav,ry Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w ań 86 ust. 5 ustawy Pzp, paekazuje Zamawiającemu oświdczenie

o przynaleźnoŚci lub bnku prłyndezroŚcido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w a,t. 24 ust. 1 pK

23 ustawy Pzp. Wraz ze złożgliem oŚwiadczenia, wykonawca może pndstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadą do zakłocenia konkurencji w po*ępowaniu o udzidenie zamówienia. Wzór

oŚwiadczenia o przynależnoŁilub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy P4 stanowi ZaŁpmik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie nalery przekazać Zamawiającemu

w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wgólnąo ubiąania się o zamówienie przez Wykonawców,

oŚwiadczmie o preynależnosci lub bnku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, składa l<ażdy z

Wykonawców.

SEKCJA IVl PROCEDURA

il.1} oP§

ry. il 1 ) Tryb udzielenia amówien ia : przetarg nieog raniczony

IV.1.2) ZamwiaĘcy Ęda wnieienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępując do pruetargu ma obowiąek wnieŚĆ wadium w w}łsokości: 50 000,00 PLN

(słownie: pięcdziesiąt §rsręy zlotych), na cĄ okes ałiązania ofeĘ, który wyno§ 30 dni. Bią terminu

aruiązania ofeĘ rozpocayna się wraz z uph7wem terminu składania ofert. 2. Wadium w wyłnąanej p12ez

ZamawiającĘo wysokoŚci należy wnieść pzed upływenr terminu sk}adania ofeń 3. Wadium może być

wniesione w nastęująych formach: 1) w pieniądzu; 2) poręzeniach bankowych lub poręzeniach

hĘlbzp.uap.gorłpl/ouUBrorłlseraspx?Gfe&6c&s5s4a&a96sgdzc5ocacocłepan=20l6%5c11%5cł161l17o/o5c34577_2016.htrnl ,l0/19
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spók zielczej kasy omzędnosiowo - kredytowej, z tyftl że poręzenie kasy jest zau,sze poręczeniem

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poęczeniach udzielanych

prze podmioty, o których motńE! t^, art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lisfiopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoiu Paedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz 359}. 4. Mie}xe i ęosób wnieienia

wadium. a) Wadium wnoszone w pieni$zu wpłaca się przelalrrem na rachunek bankowy Warmińskiąo

Towar4rstńra Budownictwa Społecmąo Sp. z o.o.,11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłwdskiąo 8Ę w Banku

PKO BP, nr 06 10203570 0000 2302 0007 BO7L zdopi§<iem: ,,Wadium - budowa dwóch budynków

miezkalnych". ffelĘ jes,t skutcznie abepiezona wadium, jłŚi pieniądze znaidą się na ww. rachunku pned

terminem składania ofeń. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poŚwiadczoną za zgodnoŚĆ z oryginałem

należy doĘzyć do ofeĘ. b) W praypadku wnogenia wadium w pozostĄch dopu=czdnych formmh, kopię

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyĆ do oferł. Ponadto do oferty nalezy

doĘczyć, w osobnej kogulce lub kopercią oryginał tqo dokumentu, Nie bindować i nie zsa7rruać z ofertą. 5.

W prrypadku składania pnez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręzenia, dokument powinien

być spoządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winig zawigać nŃępuj6e dernenty: a) nazwę

dającąo zlecenie (Wykonawcy), beneficlata gwarancji lub poręzenia (Zamawiaiącąo), gwaranta lub

poręc4yciela (ins§tucji udżelaficych gwarancji lub poręczenia) oraz wd<azanie ich siedżb; b) okeŚlenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancfi lub poręzeniem, c) kwoĘ gwarancji lub poęczenia;

d) termin ważności gwarancji lub poręzenia; e) zobowiązanie gwaranta lub poręzycida do zapłacenia kwoty

gwarancji lub poręczelia na pienłve pisemne Ędanie Zamawiającąo zawierające oświadczenie, iż

Wykonawca, którego ofertę wybrano: . odmówił podpisania umowy na warunkach okreśonych w ofercią lub

. nie wniósł zabezpieczenia należytąo wykonania umowy, lub . zawarcie umowy stało się niernożiwe z

pr.yczyn lez6ych po stronie Wykonawcy; f) zobowiąanie gwannta lub porązycida do zapłacenia kwoty

gwarancji lub poręzenia jeżeli wykonawca w odpowiedż na we:wanią o którym mowa w ań. 26 ust. 3 i 3a

ustawy P4, z przycłln leĘcych po jq}o stronią nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzaj6ych

okoliczności, o których mowa w ań 25 usL 1, oświadczenia, o KÓrym mowa w arL 25a usL 1,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na popnwienie omyłki, o ktÓĘ mowa w ań 87 ust 2 pk| 3, co

ęowodowało brak możiwości wybrania oferĘ zbzonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; g)

gwarancja lub poręzenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwaęncja lub poręczenie winny

przewidywac termin bealłarunkowej wypłaty"makgymalnie do 21 dniod pierwvąo pisemnąo Ędania

wypłaty wadium; h) wszelkie spory dotycące gwanncji lub poręzenia podląają rozstr4ygnięiu zgodnie z

pfttwem Rrczyporyolitej Polskiej i podląają kompetencjiędu właściweqo dla siedżby Zamawiaj4ego; i)

jednoczśnie Zamawiający wymaga. aby okres ważności gwarancji lub poręrenia nie był kńtsa/ niż okes

zuriąania ofeĘ; j) w pr4lpadku wniesienia wadium przez Wykonawców węólnie ubiegających §ę o

udżelenie ninieivąo zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznią o ile odpowiadac

hĘ://bzp.l.zpgw-pll&rVBrwvser.aspx?*feb6c&S5942d&aO6S9d2c50cacoc48p6t=ł16%5c't1%5c201611'l7ł/o*H57n_2016.htrnl 11/19
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będże po$anowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunkÓw zamówienia oftż wniesione zostab ptzez

jednąo z wykonawców wspólnie ubiegaj6ych się o udżelanie zamówienia w wymąanej wysokości i

vy}rmąanym terminie. 6. wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienią zgodnie z ań. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp - tsrgo ofeńa zostanie

odra.lcona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wftż z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którąo oferta została

wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreśonych w

ofercie; - nie wnió§ wymąanąo zabezpiezenia naleĄfiąo wykonania umowy; - zawarcie umowy w ęrawie

amówienia publicmąo stało §ę niemożiwe zpr^lc^ln leżących po §ronie Wykonawry. 8. Zamawiaj6y

atrzymuje ńwnież wadium wraz z odsetkami w przypadku okeŚonym w ań 46 uś. 4a uśałvy Pzp. 9.

Zamawiający a/vraca wadium wg/stkim wykonawcom niezwłocznie po wyboae oferty najkorzystnie}vej lub

unieważnieniu poSsowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferia została wybrana jako najkor46tniejva,

z zastzeżeniem art 46 ust. 4a ustawy Pzp. l0.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorrystniejsrra, Zamawiający a^Jraca wdium niezwłocmie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego ora wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1l.Zamawiający aArraca

niezrrubcmie wadium, na wniosek wykonawcy, lćóry wycofał ofertę plzed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na pĘet wykonania amówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złoż=nia ofeń w postaci lratalogó,u dektroniczrrydr lub do}ączenia do ofeń

katdogón elektrorricznych :

nie

Dopuvcza śę złożenie ofert w postaci katdogów elektronicznych lub doĘcrenia do ofert katalogów

deKronicznychl

nie

Informacje dodatkowe:

il.1.5.) lłłmga §ę złożenia oferĘ wariantowej! ,

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się $ko z jednoczenym zlożeniem ofeĘ zasadniczej:

nie

hĘ/bzp.tżpgch/.pliOuUBrowsa.aspx?Ffeeb6cfG865$42d&a96$9d2650cac0c4&pa&=2016o/o5c11%5c20161117/o5c34577_2016.htrnl 12}19



fi.f.2016 Ogloszer$e

IV.1.6) Przewidywana lifżta wykorrawoór, k6ny zo6Ęną aprweni do udziafu w pctępołaniu

(pruebrg ogmniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, paftnerstwo innowacyjne)

Licóa wykonawców

Przewidywana minimalna licóa wykonawców

Maksymalna licóa wykonawców

Kryteria selekql wykonawców :

IV.1.7) Infołrrraqie na temat urilniry rarrnnrej lub dynanńcznego svstemu zakupóru:

Umowa ftlmowa będże zawarta:

Czy pnewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

lnformacje dodatkowe:

Zamówien ie obĘmu}e ustano wienie dynamiczną o systemu zaku pów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy rarnowej/dynamicznąo §/stemu zakupów dopuxza §ę złożenie ofeń w formie katalogów

dektronicznych:

nie

Pzoriduje się pobranie ze złożonych kablogów eld<tronicmych informacji potzebnych do spolządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV. 1.8) Auk§a elektrołliczna

Pnerridziane jest pneprcwadanie auk§i elektlo*ianej (pzetarq ni@gmnicmny, przetarg ograniczony,

nąocjacje z ogłcveniem) nie

Należy wskaać elementy, któryń wartoóci będą przedmiotem aukqii ełektronicznej:

Przeuliduje się ogranieenia o do przed#wionydl wańości, wynikająe z opisu prredmiobl

zanxiwienia:

nie

Naleay podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w tmkcie aukcji dektronicmej oftż jaki
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b$źe termin ich udostępnienia:

Info rmacje dotycące pzebią u au kcji dektronicznej :

Jaki j& pnewidżany sposob postępoiJyania w loku aukcji dektronicarej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpien):

Informacje doĘcące wykorzystywanego spftętu dektronicznego, roztłriązań i specyftkacji t€hnicznych w zakresie

poĘczeń:

Wymagania dotycące re;esbacji i idenĘfikacjiwykonawców w aukcji eleKronicznej:

Informmje o licńie ebpów aukcji dektronicznej i czasłe ich tnrvania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas twania etapu

Czy wykonawcy, którry nie żoźyli nowych poĘpien, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięia aukcji dektronicmej:

Iv.z) !(RYTERIA ocEt{Y oFERT

IV.2.1) Kryteńa oceny ofeft:

Iv,2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

okrs gwarancji jakości 40

ry.?-3) Zasłmowanie procedury, o lttórcj mmra w att 24aa ust. 1 ustawy Pzp (pzetarg

nieograniczony)

tak

IV.3) t{egoc*rcje z ogłoszenierą dialog konkurencyjny, partnerstrł.o innowacyjne

IY.3.1) Informcie na temat negociad z ogłczeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wsaystkie oferty:

Przewidżane i=t zastrzeżęnie prawa do udzidenia amówienia na podstawie ofert wsĘpnych bez

przeprowadzenia negocjacji n ie

Prrewidżany jest podźał negocjacji na etapy w cdu ograniczenia licńy ofett nie

Nale4y podać informmje na temat etapów nqocjacji (w tym licńę etapów):

Informrcje dodatkowe
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IV.3.2) Infonnacle na temat dialogu konkurencyjnego

Ęis potraeb i wymąań zamawiaj6ego lub informacj,a o sposobie uzyd<ania tego opisu:

Informacja o uvysokości nagród dla wykonawców, którry podczas dialogu konkurencyjnąo pnedstawili

rozwiązania stanowiące pods€wę do skŁadania ofert, jeżeli zamawiający prcewiduje nagrody:

WSęny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w cdu ograniczenia ]icńy rozwiązań: nie

Naleay podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Inforrnacje na temat pailnerstwa innowacyjnego

Elementy opis: prdmiotu zamówienia definiuiące minimalne wymąania, którym mu*ą odpowiadrc wszystkie

oferty;

Podżał negocjmji na etapy w celu ognniczeniu licńy ofert podląających negocjm}rm popnez zastosowanie

kryteriów oceny ofeń wskazanych w specyfilocji istotrrych warunków zamówienia:

nie

informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacia dektrmiczna

Adres sfuony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja eleldroniczna:

Adres sffony intemetowej, na której jst dostępny opis przedmiofu zamówienia w licytacji dektronicmej:

Wymagania dotycące rejestracji i iden§fik*ji w}konawców w licytacji dektronicmej, w tyrT,| unlrnąania

techniczne un$zeń informatycmych:

Sposob postęowania w toku licytacji dektronicmej, w tym okre§enie minimalnych wysokości postąpien:

Informacje o licńie etapów licybcji dekronicanej i czasie ich trwania:

Licytmja wieloetapowa

etap nr czm tnłania etapu
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych poĘpień, zostaną akwalifikowana do następnego etapur nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termi n i waru nki zamkn ięcia licytacji elektron icznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treŚci zawieranej umowy W sprawie zamówienia

publicaląo, albo ogólne warunki umovvy, dbo wzór umowy:

Wymagan ia doĘczące zabezpieczerria nd eżytąo wykonan ia umowy:

Informacje dodatkowe:

ry.s) zilIANA UltlowY

przerviduje §ę isbtne zrriany pstanowień zawartej unfirtYy w stcunku do treŚci oferĘ, na

podstawie której dokmano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zak€s, charakter zmian oraz warunki wprowadrenia zmian:

1. Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treści ofeĘ, na podstawie ktOrej dOkonano wYboru

Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 1) Zaistrrienie okolicznoŚci uniemoŻiwiającYch

realizacĘ przedmiofu umowy w terminie przerłidzianym na zakończenie robót, a w szcąólnoŚci: a) wYĘPienie

siĘ wyżvej, za któą uwab śę zdarzenia o charakterze nadzvycajnym, występujące po zawarciu umowy, a

Kórych Sbony nie byĘ w stanie przevrlidźec w momencie jej zawieania i których zaistnienie lub d<utki

uniemożiwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminią b) wysĘpienie warunków atmoŚerycmYch

odbiegających od typowych, uniemożiwiających prowadzenie robót budowlanYch, Prząrowdzenie Prób i

sprawdzeń, dokonywanie odbiońw, (np. intensywne opady Śniegu, deszcal, temPeratury PoniŻej -5oC), c)

WyĘpienie §ytuacji kryzysowej, o której mowa W art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp, d) WyĘpienie niepzewidzianych w

SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych |ub terenowych, w szcząólnoŚci: niewypaly, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne, itp., e} zmiana zakresu robót budowlanych. wystąpienie robót zamiennYch lub

dodatkowych od wykonania których uzdeżnione jest wykonanie zamówienia pod$wowego, f) wYstąPienie

pzę5tojów robót budowlanych ęowodowanych wstraymaniem wykonania roMt budowłanych prr: uPrawnione

oĘany, z prvq4nnie wynikających z winy sfiron umowy, 9) niemożnoŚĆ wykonywania robÓĘ gdY obowiąa:jące

pzepisy nie dopuszczają do wykonywania robót lub nakaalją wstrzymanie robót z pr4c:ryn niemwinionYch Przez

Wykonawcą h) wystąpienie opóźnien w dokonaniu określonych czynnoki lub ich zaniechania prro właŁiwe

oĘany lub ZamawiajQc€o. które nie Ę następsturdn okolicznoŚri, za które Wykonaulca Pono§

odpowiedżalność, i) wy$ąpienie przestojów ęowodowanych koniecznoscią uzuwania nia:myŚnYch uszkodzeń

istniejących urządzoi nieozraczonych w dokumentacji projekowej, j) wystąpienia wad w dokumentacji

frfrpJ/bzpuzpgo*p/ouyBrov,łser.aspx?&feb6cfr}865$42d&a96$gd2c50cac0c4&Patt =ł16%5c11o/o5c20't6ltl7Ó/o5c345i-/7-20't6,htmI 1d,t9
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pro]elcowej skutkującej koniecznosią dokonania popftwek lub uzupełnień, jeżdi uniemożiwia to lub wstrrymuje

realizację okeśonąo rodzaju robót ma}ących wpływ na termin wykonania paedmiotu umowy,, prry zastrzeżeniu

braku mriany wynagrodzenia ryczałtowego, okrcdonąo w § 5 ust. 2 umowy. 2) Zmiana sposobu spełnienia

świadczenia na skutek wystąpienia zmian tehnologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi

okolicmościami: a) niedostęnosc na rynku mateńałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ęowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku Ęch materiałow lub produktów, b) polawienie się na rynku materiałów lub produktów

nowszej generacji pozrualających na zaoszczędzenie kofiów realizacji przedmiofu umowy lub kosztów eksploatacji

wykonanąo przedmiotu umowy, c) koniecmość zrealizowania pnedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

roałrliązań technicznych/technologicmych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w syfuacji gdyby zastosowanie przewidzianych roałliązań

grożłoby niałrykonaniem lub wadliwym wykonaniem pzedmiofu umowy. 2. W przypadku zaistnienia

okolicmości, o których mowa w usL 1 pkt 1 termin rcalizacji przedmiotu umowy moze ulec wydfużeniu o okres

trwania tych okolicznoki lub o czas niezbędny do naleĄrtąo wykonania przedmiotu ufflowy. 3. Zmiana umowy

może ńwnież nastąpić w przypadku: 1) zrniany pnęi$w prawa mających wpływ na treś umowy, 2) zaistnienia

koniecmości wykonania robót zamiennych potwierdzonych pzez osoby uprawnioną cena ryczałtowa może ulec

zmianie o ńżnicę wartości robót (materiaów) zamiennych ustalonych kovtorysm porru;lkonawcrym

zatwierdzonym pźez Zamawiającqo, a waftością ryczałtową tego zakresu robóĘ zamiast którego bdą

wykonył,lane roboty (stosowane mateńały} zamierrną 3) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót

zamiennych o niższej wartości niż pzałidywana w SIWZ i w ofercią wysokość wynąrodzenia Wykonawcy

zostanie zmniejszona, 4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tąo, ze wykonanie amówienia

nie lezy w interesie publiczlym. częo nie można było pzewidżec w chwili zawarcia umowy, lub da]ge

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interwwi bezpieczeństwa państyva lub bąiezeństwu

publicznemu, tym pr4ypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót

niałuykonanych, 5) zmiany kierownika budowy lub kierowników robót lub inspektorów nadzoru inwestorskiego,

6) zmiany osob reprezenfujących §trony, 7) wyĘpienia: a) roóieżnoŚci lub nielasnokiw rozumieniu poj{

użytych w umowie, których nie można uslnąc w inny sposób, a zmiana będzie umożiwiac usrnięie roóieźności

i dopreryzowanie umowy w celu jednomacmej intepretacjijej zapisów pzez §bony; b) uzaqadnionej

przyczynami technicmymi koniecmości zmiany ńgbu wykonania umowy;4. Pondto zmiana urnowy może

nastąpić w zakresie wynagrodzenia ryczaftowąo brutto, w przypdku mliany: 1) stawki podatku od towarów i

usług, 2) wysokości minimalnąo wynąrodzenia a pncę albo wysokości minimdnej stawki godzinowej,

usblonych na podstawie pnepisow ustawy z dnia 10 paźdżernika 2002 r. o minimalnym rłn7nagrodzeniu za

pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom 9ołecmym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w}łsokości stawki

skłdki na ubezpieczenie ęołecme lub zdrowotną o ile wykonawca wykażą że opisane w usL 4 pkt 1, 2 i 3
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zmiany będą miał wpływ na kosĄ wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiąany jest

pnekazaĆ Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w

ust 4 pkt 1,2 i 3. Wniosek powinien zawierac propoa7cję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia ryczaltowąo

brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny pnez Zamawiającego cry zmiany, o których

mowa wyrej, mają lub będą miał wpływ na koszty wykonania umowy prza Wykonawcę oltż w jakim stopniu

wprowdzone Zmiany uzasadniają zmianę WartoŚri przedmiotu umowy. Wszystkie powyżve postanowienia

opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 4odę. Nie s€nowią

jednoczeŚnie zobowiązania Zamawiającąo do wyra"żenia takiej zgody. Uzgodnienie warunków zmian umowy

na$ąpi poprzeż ęonądzenie pnez Strony, w formie pisemnej, pod rygorern nianrażności, stosownego aneksl

okrcŚającąo zakres zmian wraz z uzmadnieniem, opisującym podstawy konieczrości i cdowości zmian. 5.

Zamawiający za§tzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, możiwość zŃosowania

materiaów własnych. Powiadomienią o którym mowa wpeli. zostanie dokonane na piśmie w terminie 13

miesięy, licąc od daĘ zawarcia umowy. Wartość materiańw Zamawiającego wltlz z nazutami stosowan}rmi

pzez Wykonawcą zosanie poĘcona z kwoĘ wynąrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa W § 5 u$. 2

umowy, stosownie do odpowiednich pozycji koszioryzu ofertowąo. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w

postaci podpisanąo prze obie strony anek$j.

IV.6) II{FoRMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1} Sposób udostępniania informacji o drarakterze poufnym fiezeli doĘczy):

Śrcaki słuĘe octrrcrrie infonrraqii o clrallaktene poufnym

IV,6.2) Termin składania ofelt lub wnickótv o dopuszuerrie do udżału w po§tępofiraniu:

Data: 05l12l2OL6, godzina: 12:00,

Skńcenie tenrrinu składania wniosków, ze wzgl$u na pilną potrżebę udże|enia zamówienia (prżetarg

nieograniczony, pzetarg ograniczony, nąocjacje z ogłovenienr}:

nie

Wskazać powody:

Jęryk lub języki, w jakich mogą być ęorądzane oferty lub wnios{<i o dopuszczenie do udziału w poĘpowaniu

> Sefty muaą być ęonądzone w jęyku polskim.

lV.6.3) Temin ałriąania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznąo teminu składania ofelt)

IV.6.4) Przewiduje się unierłrażnienie postępourania o udźelenie zamóurienia, w prrypadku

nieprzyznania Środków podtodącytlr z budżetu Unii Eurcpejskiej oraz niepodlqaiącyctr arrotori
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środkóur z pomocy udzidonej prrez pańshra członkovrrskie Europeiskiego PolĘlmierria o Wolnym

tlandlu (EFTA), które miaĘ być prrunaczone na §finansoylranie ca}oŚci lub częŚci zamjorłienia: bk

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamórrienia, ieżdi Śrcdki słtlące

sfinansoyrraniu zamjołiąi na badania naukonre lub prae rozrrojowe, lctótc zamawiający zamierzał

pr*anrcyć na sfinansouranie całości lub czę*i zarnjowienia, nie zosbĘ mu p]żyznane nie

IV. 6. 6) I nfotma§e dodad<olve:

1. Kompletna oferta mu§ zawierać: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, spor4dzony według wzoru

stanowiącąo załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wypełnione i podpisane oŚwiadczenia, sporzfrzone wedfug wzorów

stanowiących złącznik nr 2 i nr 3 do SMZ, 3) Wypełniony i podpisany Harmonogram aeczowo-finansowy|

spoządzony zgodnie z uźorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w

przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocniĘ W prłypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzidenie amówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do repraentowania ich w postępowaniu o

udzidenie zamówienia albo ręrezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejvąo

zamówienia publicznqo, 5) Kopię dowodu wnisienia wadium, 6) Zobowiąanie podmiotu trzeciego albo inny

dokument 9uĘcy wykonawcy wykazaniu potencjafu podmiotu tzeciąo, w zakrcsie okre§onym w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp - w przypadku, gdy wykonawa prz,f wykazaniu spełnienia warunków udżału w postępowaniu poląa

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotow. 2.W paypadku złcżenia pnez Wykonawców dokumentów

zawierających kwoĘ wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potn& oceny spelnienia warunków udżafu w

postępowaniu, Zamawiający jako kurs przdiczeniowy waluĘ pr4{mie Średni kurs waluty publikowany pnez

Narodowy Bank Polski (Tabda A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłovenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicmych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie

publikuje śrdniąo kursl danej waluĘ za podstawę pzdiczenia prryjmie się Średni kurs publikowany pierwszego

dnia po dniu zamiemzenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicmych.

PREZES z
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