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Ogłoszenie  m 571370-N-2019  z dnia  2019-07-22  r.

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w Zbąszyniu:  Budowa  windy  przy  budynku

internatu  w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-  Wychowawczym  w Zbąszyniu  - II  postępowanie

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU  - Roboty  budowlane

Zamieszczanie  ogłoszenia:  Zamieszczanie  obowiązkowe

Ogłoszenie  dotyczy:  Zamówierńa  publicznego

Zamówienie  dotyczy  projektu  lub  programu  wspólfinansowanego  ze środków  Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa  projektu  lub  programu

0  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  czlonkami

grup  społecznie  marginalizowanych

Nie

Należy  podać  minimalny  procentowy  wskaźnik  zatrudnienia  osób  należących  do jednej  lub  więcej

kategońi,  o których  mowa  w art. 22 ust.  2 ustawy  Pzp, nie  mniejszy  rńż 30%,  osób  zatrudnionych

przez  zakłady  pracy  chronionej  lub  wykonawców  albo  ich  jednostki  (w  %)

SEKCJ  AI:  ZAMAWIAJ  ĄCY

Postępowanie  przeprowadza  centralny  zamawiający

Nie

Postępowanie  przeprowadza  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli

przeprowadzenie  postępowania

Nie

Informacje  na temat  podmiotu  któremu  zamawiający  powierzyUpowierzyli  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

członkowskieh  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. l)  NAZWA  I ADRES:  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Zbąszyniu,  krajowy

numer  identyfikacyjny  97029916600000,  ul.  ul.  Zbąskich  7,  64-360  Zbąszyń,  woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 68 384 61 75, e-mail Robert.winl@wp.pl,  faks 68 384 61 75.

Adres  strony  internetowej  (URL):  www.soswz.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:  Jednostki  organizacyjne  administracji  samorządowej

I.3)  WSPÓLNE  UDZIELANIE  ZAMÓWIENIA  peżeli dotyczy):

Podział  obowiązków  między  zamawiającymi  w  przypadłcu  wspólnego  przeprowadzarńa

postępowania,  w tym  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania  postępowarńa  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  zamówierńe  będzie  udzielane  przez

każdego  z zamawiających  indywidualnie,  czy  zamówienie  zostanie  udzielone  w imieniu  i na

rzecz  pozostałych  zamawiających):

I.4)  KOMUNIKACJ  A:

Nieograniczony,  pełny  i bezpośredni  dostęp  do dokumentów  z postępowania  można  uzyskać

pod  adresem  (URL)
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Tak

www.soswz.pl

Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych  warunków

zamÓwienia

Tak

www.soswz.pl

Dostęp  do  dokumentów  z postępowania  jest  ograniczony  - więcej  informacji  można  uzyskać

pod  adresem

Nie

Oferty  lub  wnioski  o dopuszczenie  do udziału  w  postępowaniu  nałeży  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:

Pisemny,  za pośredrńctwem  operatora  pocztowego,  osobiście  lub  za pośredrńctwem  kuńera

Adres:

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-  Wychowawczy  ul.  Zbąskich  7 (sekretariat),  64-360  Zbąszyń

Komunikacja  elektroniczna  wymaga  korzystania  z narzędzi  i urządzeń  lub  formatów

plików,  które  nie  są  ogólnie  dostępne

Nie
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Nieograniczony,  pełny,  bezpośredni  i bezpłatny  dostęp  do tych  narzędzi  można  uzyskać  pod

adresem:  (URL)

SEKCJA  II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego:  Budowa  windy  przy  budynku

internatu  w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-  Wychowawczym  w  Zbąszyniu  - II  postępowarńe

Numer  referencyjny:  SOSW.221.2.2019

Przed  wszczęciem  postępowania  o udzielenie  zamówienia  przeprowadzono  dialog

techniczny

Nie

II.2)  Rodzaj  zamówienia:  Roboty  budowlane

II.3)  Informacja  o możliwości  skladania  ofert  częściowych

Zamówierńe  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,  rodzajiilość  dostaw,  usług  lub

robót  budowlanych  lub  określenie  zapotrzebowariiaiwymagań  ) a w przypadku  partnerstwa

innowacyjnego  - określenie  zapotrzebowania  na  innowacyjny  produkt,  usługę  lub  roboty

budowlane:  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  windy  przy  budynku  internatu  Specjalnego

Ośrodka  Szkolno  - Wychowawczego  w  Zbąszyniu  ul.  Zbąskich  7. Zakres  robót  obejmuje  m.in.:  -
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roboty  związane  z urządzeniem  zaplecza  iplacu  budowy,-roboty  ziemne  -  wykop  pod  budynek

(szyb  windowy),  - roboty  budowlano  - montażowe:  * wykonanie  ścian  fundamentowych,

konstrukcyjnych  i działowych  poszczególnych  kondygnacji,  podciągów,  nadproży,  * montaż  i

demontaż  szalunków  ław  fundamentowych,  podciągów,  nadproży  okieru'iych  i drzwiowych

żelbetowych  monolitycznych,  wieńców  i słupków,  * montaż  i demontaż  szalunków  do wykonarńa

stropów,  * wykonanie  stropów,  * montaż  konstrukcji  więźby  dachowej,  impregnacja

ognioochronna  i owadobójcza  elementów  drewnianych,  * wykonanie  pokgcia  dachowego,

obróbki  blacharskie  (parapety,  ryru'iy,  mry  spustowe),  izolacje  przeciwwilgociowe,

przeciwwodne  i cieplne,  * montaż  i demontaż  typowych  rusztowań  (rusztowarńe  nietypowe

powinny  być  wykonane  według  projektu),  * roboty  wykończerńowe:  tynkarskie,  stolarskie,  *

wykonanie  instalacji  sanitarnych  (wod-kan,co.),  * wykonanie  instalacji  elektrycznych,  * montaż

windy.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  zał.  m 7 dołcumentacja  projektowa

(projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru  robót,

przedmiary  ). Standardy  jakościowe  zostały  opisane  w specyfikacji  technicznej  wykonania  i

odbioru  robót  Użyte  w dokumentacji  znaki  towarowe,  patenty,  nazwy  własne  lub  pochodzenie

należy  rozumieć  i traktować  jako  wzorzec  jakościowy,  propozycje  Zamawiającego.  Określenie

przedmiotu  zamówierńa  poprzez  wskazanie  nazwy  producenta,  typu  urządzenia,  sprzętu  lub

materiałów  ma  na celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza

możliwość  zastosowania  rozwiązań  równowaźnych,  pod  warunkiem,  że zaproponowane

rozwiązarńa  równoważne  (urządzenia,  sprzęt  lub  materiały)  będą  posiadały  wszystkie  parametry

rńe gorsze  niż  te, które  są  określone  w dokumentacji  projektowej.  Zgodnie  z art. 30 ust. 5 ustawy

Wykonawca,  który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez  Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że oferowane  przez  niego  roboty  budowlane/wyroby  spełniają

wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  wymaga  by  przedmiot  zamówienia

był  objęty  minimum  36 miesięcznym  okresem  gwarancji.  Zamawiający  wymaga  by  przedmiot

zamówienia  był  objęty  minimum  36 miesięcznym  okresem  rękojmi.  W  przypadku  wydłużenia

okresu  gwarancji  jednoczesnemu  wydłużeniu  ulega  okres  rękojmi.  1) Wykonawca  zobowiązany

jest  do wykonarńa  robót  budowlanych  zgodnie  z sztuką  budowlaną,  obowiązującymi  przepisami  i

normami  oraz  przy  zachowaniu  przepisów  BHP,  przy  maksymalnym  ograniczeniu  uciążliwości

prowadzenia  robót  prowadzonych  u zamawiającego.  Wykonawca  gwarantuje  także  wykonanie

przedmiotu  zamówienia  pod  kierownictwem  osób  posiadających  wymagane  przygotowanie

zawodowe  do pełnienia  samodzielnych  funkcji  techrńcznych  w budownictwie.  2) Zamawiający

wymaga,  aby  Wykonawca  użył  do realizacji  zamówienia  wyłączrńe  wyroby  pełnowartościowe,
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posiadające  wymagane  stosownymi  przepisami  aktualne  świadectwa  jakości,  świadectwa

dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty

zgodności  z Polską  Normą  oraz  zaoferował  gwarancję  producenta  na zamontowane  urządzenia

oraz  elementy  wyposaźenia  3) Zamawiający  zaleca,  by  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  na

obiekcie.  Zamawiający  umożliwi  dokonanie  przedmiotowej  czynności  po  telefonicznym

uzgodnierńu  terminu  przeprowadzenia  wizji  tel.  68 38 46175.  4) Wykonawca  zabezpiecza  teren

budowy  mając  w szczególności  na  względzie  mienie  Zamawiającego  i własne,  w szczególności

wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  zabezpieczyć  urządzenia,  sprzęt  imateńały.  5)

Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  robót  ponosi  odpowiedzialność  za bezpieczeństwo  swoich

pracowrńków  oraz  innych  osób  znajdujących  się  w obrębie  przekazanego  placu  budowy  z tytułu

prowadzonych  robót.  6) Przed  przystąpieniem  do końcowego  odbioru  robót  Wykonawca

przedstawia  Zamawiającemu  protokoły  z wykonania  prób  i badań  jakie  były  niezbędne  do

prawidłowej  realizacji  zamówienia(  jeśli  dotyczy),  certyfikaty  lub  atesty  na zastosowane

materiały,  dokumentację  dotyczącą  wykonanych  robót  budowlanych.  7) Na  czas  realizacji

zamówienia  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczerńe  od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie

prowadzonej  działalności.  Przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  może  żądać  polisy,  bądź

innego  dokumentu  potwierdzającego  ubezpieczerńe.  8) Wykonawca  ponosi  pełną

odpowiedzialność  za szkody  powstałe  na  terenie  wykonywanych  prac  i/lub  w  związku  z tymi

pracami,  w tym  m.in.  za uszkodzenie/zniszczenie  drzwi,  ścian,  instalacji.  W  przypadku  powstania

jakichkolwiek  uszkodzeń  z winy  Wykonawcy,  jest  on  zobowiązany  do poinformowarńa

Zamawiającego  i naprawienia  szkody  na  własny  koszt  i na  własną  odpowiedzialność  przed

terminem  odbioru  końcowego.  9) Wykonawca  w  realizacji  przedmiotu  umowy  uwzględni

również  specyfikę  obiektu,  prowadzone  roboty  muszą  być  prowadzone  w sposób  nie  utrudniający

prawidłowego  funkcjonowarńa  Zamawiającego  i nie  mogą  powodować  wstrzymarńa  działalności.

Zamawiający  wymaga,  aby  prace  uciążliwe  wykonywane  były  po  uprzednim  uzgodnieniu

(terminu  i godzin  ich  wykonywarńa)  z Zamawiającym.  10)  Zamawiający  dopuszcza

wykonywanie  robót  w soboty  i niedziele  po wcześniejszym  uzgodrńeniu.  3.7.  Zamawiający

stosowrńe  do art.  29 ust.  3a ustawy,  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę

na podstawie  umowy  o pracę  osób  wykonujących  następujące  czynności  w zakresie  realizacji

zamówienia,  których  wykonanie  polega  na  wykonywarńu  pracy  w sposób  określony  w art. 22 FS)

1 * ustawy z drńa 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy. *art. 22 F4 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976

r. -Kodeks  pracy:  Przez  nawiązanie  stosunku  pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do wykonywania

pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz  pracodawcy  i pod  jego  kierownictwem  oraz  w miejscu  i
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czasie  wyznaczonym  przez  pracodawcę,  a pracodawca  -do  zatrudniania  pracownika  za

wynagrodzeniem.  3.7.1.  Sposób  i okres  wymaganego  zatrudrńenia  osób  realizujących  czynności

w  zakresie  realizacji  zamówienia.  Na  podstawie  art.  29 ust.  3a. zamawiający  wymaga

zatrudrńenia  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  osób  wykonujących

wszelkie  czynności  wchodzące  w tzw.  koszty  bezpośrednie  na  podstawie  umowy  o pracę.  Wymóg

ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  w  wykonywarńem  robót,

czyli  tzw.  pracowników  fizycznych.  Wymóg  nie  dotyczy  m.in.  następujących  osób:  kierujących

budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców  materiałów  budowlanych.  Wykonawca

lub  podwykonawca  zatrudrń  wyżej  wymienione  osoby  na okres  realizacji  zamówienia.  W

przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przed  zakończeniem  tego  okresu,  zobowiązuje  się  do

niezwłocznego  zatrudnienia  na to miejsce  innej  osoby.  3.7.2.  Rodzaj  czynności  niezbędnych  do

realizacji  zamówierńa,  których  dotyczą  wymagania  zatrudrńerńa  na  podstawie  umowy  o pracę

przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w  trakcie  realizacji

zamówienia  a) czynności  robotnika  opisane  w  przedmiarze  robót  3.7.3.  Uprawnienia

zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania  przez  wykonawcę  wymagań,  o których  mowa  w

art.  29 ust.  3a, oraz  sankcji  z tytułu  niespełnierńa  tych  wymagań:  3.7.3.1.  Sposób

dokumentowarńa  zatrudnienia  ww.  osób.  a) wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako

najkorzystrńejsza,  w termirńe  do 5 dni  roboczych  licząc  od  dnia  zawarcia  umowy  dostarczy

Zamawiającemu  oświadczenie,  że przy  realizacji  robót  będzie  zatrudniał  osoby,  o których  mowa

w  pkt.  3.7.1.,  na  podstawie  umowy  o pracę  (dotyczy  również  podwykonawców  i dalszych

podwykonawców)  oraz  wykaz  (listę)  tych  osób  (pracowrńków).  Bez  przedstawierńa  listy

pracowników  osoby,  które  muszą  być  zatrudnione  na  umowę  o pracę,  nie  będą  mogły

wykonywać  pracy  z winy  wykonawcy.  Po zakończeniu  robót  wykonawca  przedłoży

zamawiającemu  oświadczenie,  że podczas  realizacji  robót  zatrudniał  osoby,  o których  mowa  w

pkt.  3.7.1.,  na  podstawie  umowy  o pracę.  b) Wykonawca  na każde  pisemne  żądanie

Zamawiającego  w  terminie  do 5 dni  roboczych  przedkładał  będzie  Zamawiającemu  aktualne

pisemne  oświadczenie  że osoby  przedstawione  w wykazie  pracowrńków  są  zatrudnione  przez

Wykonawcę  na  podstawie  umowy  o pracę,  raport  stanu  i sposobu  zatrudnienia  ww.  osób,

przedkładał  dowody  odprowadzania  składek  ZUS,  przez  cały  okres  realizacji  zamówierńa  lub

kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do ubezpieczeń,

zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników.  3.7.3.2.

Sankcje  z tytułu  niespełnierńa  wymagań  w  zakresie  zatrudnienia.  a) w przypadku  nie

przedstawienia  w terminie  informacji,  o której  mowa  w pkt.  3.7.3.1.  (g 4 ust.  2 i3  umowy)  lub
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podanie  nieprawdziwych  danych  lub  braku  aktualizacji  listy  pracowników  w przypadku

wystąpienia  zmian  osobowych,  wykonawca  będzie  każdorazowo  płacił  zamawiającemu  karę  w

wysokości  w wysokości  1000  zł. b)  jeżeli  na budowie  będzie  przebywać  osoba  niezatrudniona  na

umowę  o pracę,  co zostanie  ustalone  przez  zamawiającego  oraz  przez  inne  osoby  i organy

upoważnione  na podstawie  odrębnych  przepisów  (np. Inspekcja  Pracy),  wykonawca  zobowiązany

jest  do usunięcia  tej osoby  z placu  budowy.  Wykonawca  zapłaci  zamawiającemu  tytułem  kary

umownej  IOOO  zł  za każdy  taki  przypadek.  Fakt  przebywania  takiej  osoby  na budowie  musi

zostać  potwierdzony  pisemną  notatką.  Notatka  nie  musi  być  podpisana  przez  wykonawcę  lub  jego

przedstawicieli.  c) w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co do przestrzegania  prawa  pracy

przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się o przeprowadzerńe

kontroli  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy.

II.5)  Glówny  kod  CPV:  45214230-1

Dodatkowe  kody  CPV:

Kod  CPV

45311200-2

II.6)  Całkowita  wartość  zamówienia  Qeżeli zamawiający  podaje informacje o wartoścź

zamówienia):

Wartość  bez  VAT:

Waluta:

(w przypadku  umów  ramowych  lub  dynamicznego  systemu  zakupów  -  szacunkowa  całko'uńta

maksymalna  wartość  w całym  okresie  obowiązywania  umowy  ramowej  lub  dyrtamicznego

systemu  zakupów)

II.7)  Czy  przewiduje  się udzielenie  zamówień,  o których  mowa  w art.  67 ust.  l  pkt  6 i71ub

w art.  134  ust.  6 pkt  3 ustawy  Pzp:  Nie

Określerńe  przedmiotu,  wielkości  lub  zakresu  oraz  wamnków  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  }ub  okres,  na  który  została  zawarta
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umowa  ramowa  lub  okres,  na  który  został  ustanowiony  dynamiczny  system  zakupów:

miesiącach:  lub  dniach:

lub

data  rozpoczęcia:  lub  zakończenia:  2019-11-29

II.9)  Informacje  dodafkowe:

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O CHARAKTERZE  PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  ITECHNICZNYM

III.l)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

III.l.l)  Kompetencje  lub  uprawnienia  do prowadzenia  określonej  działałności

zawodowej,  o ile  wynika  to z odrębnych  przepisów

Określenie  warunków:  Zamawiający  nie  określa  niniejszego  warunku  udziału  w

postępowaniu.

Informacje  dodatkowe

III.1.2)  Sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna

Określerńe  warunków:  Zamawiający  nie  określa  niniejszego  warunku  udziału  w

postępowaniu.

Informacje  dodatkowe

III.1.3)  Zdolność  techniczna  lub  zawodowa

Określerńe  warunków:  Określerńe  warunków:  Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że:

a) w okresie  ostatrńch  5 lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wykonał  co najmniej  jedną  robotę  porównywalną  z

przedmiotem  zamówienia  tj. robotę  obejmujące  swym  zakresem  prace  budowlane  lub

remontowo  -  budowlane  z wybudowaniem  szybu  windowego,  prowadzone  np. w budynkach

użyteczności  publicznej/wielorodzinnym  budowrńctwie  mieszkaniowym  oraz  potwierdzi,  że

roboty  te zostały  wykonane  należycie,  zgodnie  z przepisami  prawa  budowlanego  iprawidłowo

ukończone.  b) dysponuje  lub  będzie  dysponował:  - osobą,  która  będzie  pełnić  funkcję

kierownika  budowy,  posiadającą  uprawnienia  do kierowania  robotami  budowlanymi

określonymi  przepisami  Prawa  budowlanego  w specjalności  konstnikcyjno  -budowlanej  lub

odpowiadające  im  uprawrńenia  budowlane  wydane  na podstawie  wcześniej  obowiązujących

przepisów;  - osobą,  która  będą  pełrńć  funkcję  kierownika  robót,  posiadającą  uprawrńenia  do
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kierowarńa  robotami  budowlanymi  określonymi  przepisami  Prawa  budowlanego  w zakresie

sieci,  instalacji  iurządzeń  elektrycznych  lub  odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane

wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów.

Zamawiający  wymaga  od wykonawców  wskazarńa  w  ofercie  lub  we  wrńosku  o dopuszczenie

do udziału  w postępowarńu  imion  inazwisk  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.  l ustawy  Pzp

III.2.2)  Zamawiający  przewiduje  wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  5

ustawy  Pzp  Tak  Zamawiający  przewiduje  następujące  fałcultatywne  podstawy  wykluczerńa:

Tak  (podstawa  wykluczenia  określona  w  art.  24  ust.  5 pkt  l ustawy  Pzp)

III.3)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  CELU

WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA,  ŻE  NIE  PODLEGA  ON  WYKLUCZENIU  ORAZ

SPEŁNIA  WARTJNKI  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  , SKŁAJ)ANYCH  PRZEZ

WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJ  ACEGO  W  CELU

POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI,  O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  25 UST.  1 PKT  3

USTAWY  PZP:
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Odpis  z właściwego  rejestru  lub  z centralnej  ewidencji  i informacji  o działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru  lub  ewidencji,  w celu

wykazania  braku  podstaw  do wykluczerńa  w oparciu  o art. 24 ust. 5 pkt  1 ustawy.  Jeżeli

wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,

zamiast  dokumentu,  o którym  mowa  powyżej  składa  dokument  wystawiony  w kraju,  w  którym

ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkarńa,  potwierdzający,  że: a) nie  otwarto  jego  likwidacji  ani

nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  rńe wcześrńej  niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu

składania  ofert.

III.5)  WYKAZ  OSWIADCZEN  LUB  DOKUMENTOW  SKŁADANYCH  PRZEZ

WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO  W  CELU

POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI,  O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  25 UST.  1 PKT  I

USTAWY  PZP

III.5.1)  W  ZAKRESIE  SPEŁNIANIA  WARUNKOW  UDZIAI,U  W  POSTĘPOWANIU:

1)  wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  rńe wcześniej  niż  w okresie  ostatrńch  pięciu  lat

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzerńa  działalności  jest  krótszy  -

w  tym  okresie,  wraz  z podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonarńa  ipodmiotów

na  rzecz  których  roboty  zostały  wykonane,  z załączerńem  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 uzasadnionych

przyczyn  o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w stanie  uzyskać  tych  dokumentów

-  inne  dokumenty,  2) wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do realizacji  zamówienia

publicznego,  w szczególności  odpowiedzialnych  za świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub

kierowania  robotami  budowlanymi,  wraz  z informacjami  na temat  ich  kwalifikacji

zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  iwykształcerńa  niezbędnych  do wykonania

zamówienia  publicznego,  a także  zakresu  wykonanych  przez  rńe czynności  oraz  informacją  o

podstawie  do dysponowania  tymi  osobami,

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
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III.7)  INNE  DOKUMENTY  NIE  WYMIENIONE  W  pkt  III.3)  - III.6)

1. Wykaz  dokumentów  składających  się na ofeńę.  a) wypełniony  formularz  ofertowy

sporządzony  z wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego  zał.  nr 1, zawierający  w szczególności:

łączną  cenę  ofertową  brutto,  termin  realizacji  zamówienia,  okres  gwarancji  i warunki

płatności,  oświadczenie  o okresie  związania  ofertą  oraz  o akceptacji  wszystkich  postanowień

SIWZ  i wzoru  umowy  bez zastrzeżeń,  a także  informację  którą  część  zamówienia  Wykonawca

zamierza  povvierzyć  podwykonawcy;  Do  oferty  należy  dołączyć  aktualne  dokumenty

potwierdzające  status  prawny  wykonawcy,  np. odpis  z właściwego  rejestru  lub  z centralnej

ewidencji  i informacji  o działalności  gospodarczej.  Do  oferty  należy  dołączyć  aktualne

dokumenty  potwierdzające  status  prawny  wykonawcy,  np. odpis  z właściwego  rejestru  lub  z

centralnej  ewidencji  i informacji  o działalności  gospodarczej.  Oferta  nie  musi  zawierać  tych

dokumentów  w przypadku  wyrażerńa  zgody  przez  wykonawcę  na pobranie  z dostępnych  w

formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresarni  internetowymi  ogólnodostępnych  i

bezpłatnych  baz danych.  Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  musi  bezpośrednio  wynikać

z ww.  dolcumentów.  Oznacza  to, źe jeżeli  upoważnienie  takie  nie  wynika  wprost  z ww.

dokumentów,  to do oferty  naleźy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w formie  oryginału  lub

kserokopii  potwierdzonej  notańalnie;  b) oświadczenie  wymienione  w pkt  6.1 niniejszej  SIWZ;

c) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  (w  formie  oryginału)  w przypadku  gdy  wykonawca

wykazując  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  korzysta  z potencjału  podmiotu

trzeciego.  2. Wykonawcy  występujący  wspólrńe  muszą,  zgodnie  z zapisami  art. 23 ust. 2

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ustanowić  pełnomocnika  (lidera)  do reprezentowania

ich  w  postępowarńu  o udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do reprezentowarńa  ich  w

postępowaniu  oraz  zawarciu  umowy  o udzielenie  przedmiotowego  zamówierńa  publicznego.

Do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo,  które  powinno  dokładnie  określać  zakres

umocowania.  3. Wykonawca  w termirńe  3 dni  od dnia  zamieszczenia  na strorńe  internetowej

informacji,  o której  mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie  o

przynależności  lub  braku  przynależności  do tej samej  gnipy  kapitałowej,  o której  mowa  w art.

24 ust. 1 pkt  23 ustawy.  Wraz  ze złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić

dowody,  że powiązania  z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do zakłócerńa  konkurencji  w

postępowarńu  o udzielenie  zamówienia.  Wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  3 do

specyfikacji.
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SEKCJA  IV:  PROCEDURA

IV.l)  OPIS

IV.I.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:

Nie

Dopuszcza  się  złożenie  oferty  wariantowej

Nie

Złożerńe  oferty  wariantowej  dopuszcza  się  tylko  z jednoczesnym  złożerńem  oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6)  Przewidywana  liczba  wykonawców,  którzy  zostaną  zaproszeni  do udziału  w

postępowaniu

(przetarg  ograniczony,  negocjacje  z ogłoszeniem,  dialog  konkurencyjny,  partnerstwo

innowacyjne)
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Liczba  wykonawców

Przewidywana  minimalna  liczba  wykonawców

Maksymalna  liczba  wykonawców

Kryteńa  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  pobrarńe  ze złożonych  katalogów  elektrorńcznych  informacji  potrzebnych  do

sporządzenia  ofert  w ramach  umowy  ramowej/dynamicznego  systemu  zakupów:

IV.1.8)  Aukcja  elektroniczna

Przewidziane  jest  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  (przetarg  nńeograniczony,  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:
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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  udostęprńenia:

Informacje  dotyczące  przebiegu  aukcji  elektronicznej:

Jaki  jest  przewidziany  sposób  postępowania  w  toku  aukcji  elektronicznej  i jakie  będą  warunki,  na

jakich  wykonawcy  będą  mogli  licytować  (mirńmalne  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  zakwalifikowarń  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  ofertowa  brutto 60,00

okres  gwarancji 40,00

IV.2.3)  Zastosowanie  procedury,  o której  mowa  w  art.  24aa  ust.  l ustawy  Pzp  (przetarg

rńeograniczony)

Tak

IV.3)  Negocjacje  z ogłoszeniem,  dialog  konkurencyjny,  partnershvo  innowacyjne

IV.3.1)  Informacje  na  temat  negocjacji  z ogłoszeniem

Minimalne  wymagania,  które  muszą  spełniać  wszystkie  oferty:
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Przewidziane  jest  zastrzeżenie  prawa  do udzielenia  zamówienia  na podstawie  ofert  wstępnych

bez  przeprowadzenia  negocjacji

Przewidziany  jest  podział  negocjacji  na etapy  w celu  ograrńczenia  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  mirńmalne  wymagarńa,  którym  muszą

odpowiadać  wszystkie  oferty:

Podział  negocjacji  na etapy  w celu  ograrńczeniu  liczby  ofert  podlegających  negocjacjom  poprzez

zastosowanie  kryteńów  oceny  ofert  wskazanych  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:

Informacje  dodatkowe:
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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:

Wymagarńa  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  elektrorńcznej  i czasie  ich  trwania:

Czas  trwania:

Wykonawcy,  którzy  nie  złożyli  nowych  postąpień,  zostaną  zakwalifikowani  do następnego

etapu:

Termin  składania  wniosków  o dopuszczerńe  do udziału  w licytacji  elektroicznej:

Data:  godzina:

Termin  otwarcia  licytacji  elektronicznej:

Termin  iwarunki  zamknięcia  licytacji  elektronicznej:

Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do treści  zawieranej  umowy  w

sprawie  zamówierńa  publicznego,  albo  ogólne  waninki  umowy,  albo  wzór  umowy:

Wzór  umowy  jaka  zostarńe  zawarta  z wybranym  wykonawcą  stanowi  załącznik  nr  6 do SIWZ

Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy:

1. Zamawiający  będzie  wymagał  od Wykonawcy,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę,

złożenia  przed  podpisaniem  urnowy  lub  najpóźniej  w dniu  jej  podpisywania,  zabezpieczenia

riależytego  wykonania  umowy  w kwocie  stanowiącej  10%  ceny  całkowitej  brutto  podanej  w

ofercie.  2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w jednej  lub  w

kilku  następujących  formach:  -) pieniądzu;  -) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z tym  że poręczenie  kasy  jest  zawsze

poręczeniem  pieniężnym;  -) gwarancjach  bankowych;  -) gwarancjach  ubezpieczeniowych;  -)

poręczerńach  udzielanych  przez  podmioty,  o których  mowa  w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy  z dnia

9 listopada  2000  r. o utworzerńu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.  3) Jeźeli

zabezpieczenie  wniesiono  w postaci  gwarancji,  gwarancja  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z
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obowiązującym  prawem  i winna  zawierać  następujące  elementy:  a) nazwę  dającego  zlecenie

(Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),  Gwaranta  (banku  lub  instylucji

ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz  wskazanie  ich  siedzib,  b)  określenie

wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją,  c) kwotę  gwarancji,  d) termin

ważności  gwarancji,  e) zobowiązanie  do (klauzule):  bezwarunkowego  irńeodwołalnego

wypłacenia  Zamawiającemu  wymaganej  kwoty  po otrzymaniu  pierwszego  pisemnego  żądania,

bez  konieczności  jego  uzasadrńania,  zawierające  oświadczenie  Zamawiającego,  iż

Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano:  (a.l)  rńe wykonał  umowy  lub  (a.2)  rńenależycie

wykonał  umowę  lub  (a.3)  nie  wykonał  lub  w odpowiednirn  terminie  nie  wykonał  zobowiązań

wynikających  z tytułu  rękojmi  za wady  na  przedmiot  zamówierńa.  Dodatkowo:  - W/w

zobowiązanie,  poza  zgodnymi  z obowiązującym  prawem  pozostałymi  zalecerńami

organizacyjnymi  gwaranta,  nie  może  zawierać  zastrzeżenia  wyłącznego  dot.  konieczności

kierowarńa  żądania  Zamawiającego  jedynie  przez  Bank  Zamawiającego  i powinno  w  takim

przypadku  dopuszczać  inne,  zgodne  z obowiązującym  prawem  formy,  - Właściwość

miejscową  do rozstrzygania  sporów  wskazuje  siedziba  Zamawiającego,  - Wszelkie

przywołanie  w  dokumencie  gwarancji  pojęcia  rńe  zdefiniowane  w przepisach  prawa  muszą

zawierać  w  tekście  gwarancji  swoją  defirńcję,  4. Postanowienia  dotyczące  gwarancji  odnoszą

się  równieź  do zabezpieczenia  składanego  w formie  poręczeń.  5. Zabezpieczenie  wnoszone  w

pierńądzu  należy  wpłacić  na  rachunek  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-  Wychowawczego  32

9058  0000  0000  0003  4337  0005  6. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na wniesienie

zabezpieczenie  w  formach  określonych  art. 148  ust.  2 ustawy  Pzp.  7. W  przypadku,  gdy

zabezpieczenie,  będzie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniądz,  Zamawiający  zastrzega  sobie

prawo  do akceptacji  projektu  ww.  dokumentu.  8. Zamawiający  zwróci  kwotę  stanowiącą  70%

zabezpieczenia  w terminie  30 dni  od  dnia  wykonania  zamówierńa  i uznania  przez

Zamawiającego  za należycie  wykonane.  9. Kwotę  stanowiącą  30%  wysokości  zabezpieczerńa

Zamawiający  pozostawi  na  zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi  za wady.  10.  Kwota,  o

której  mowa  w  pkt  9 zostarńe  zwrócona  nie  późrńej  rńż  w 15 drńu  po upływie  okresu  rękojmi

za wady.  11.  Jeżeli  wystąpi  konieczność  przedłużenia  tertninu  realizacji  zamówierńa  w

stosunku  do terminu  przedstawionego  w ofercie  przetargowej  Wykonawca  przed  podpisaniem

aneksu  lub  najpóźniej  w drńu  jego  podpisywaniu,  zobowiązany  jest  do przedłużerńa  terminu

ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  albo  jeśli  nie  jest  to

możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na okres  wyrńkający  z aneksu  do umowy.
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Informacje  dodatkowe:

Wykonawca  w terminie  do 5 dni  roboczych  licząc  od dnia  zawarcia  umowy  jest  zobowiązany

dostarczyć:  * oświadczenie,  że osoby,  wykonujące  wszelkie  czynności  wchodzące  w tzw.

koszty  bezpośrednie  (które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywarńem

robót  czyli  tzw. pracowników  fizycznych)  będzie  zatrudrńał  na podstawie  umowy  o pracę  oraz

wykaz  (listę)  tych  osób  (pracowników);  a kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  kalkulacji

szczegółowej;  * kserokopię  poświadczoną  za zgodność  z oryginałem  aktualnych  uprawnień  do

wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budowrńctwie  wraz  z kopią  zaświadczenia  o wpisie  do

Okręgowej  Izby  Inźynierów  Budownictwa  osób wykonujących  czynności  w trakcie  realizacji

zamówienia  (wskazanych  w wykazie  osób  -  kierowrńka  budowy  i kierownika  robót);  a polisę

ubezpieczenia  OC.

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:

Zmiany  umowy  w formie  aneksu  do umowy  są możliwe  w przypadkach,  w  których  nastąpiła:  l.

Zmiana  sposobu  spełniania  świadczerńa  -  zmiany  technologiczne  spowodowane  w szczególności

następującymi  okolicznościarni  : a) niedostępność  na rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych

w dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót

spowodowana  zaprzestarńem  produkcji  lub  wycofaniem  z rynku  tych  materiałów  lub  urządzeń  b)

korńeczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań

tecłu'iicznych/techno1ogicznych  niż  wskazane  w dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji

technicznej  wykonania  i odbiom  robót,  w sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań

groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonarńem  przedmiotu  umowy,  c) korńeczność

zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowarńu  innych  rozwiązań  tecłuiicznych  lub

mateńałowych  ze względu  na zmiany  obowiązującego  prawa,  W  przypadlcu  wystąpienia

którejkolwiek  z wymienionych  okoliczności  możliwa  jest  w szczególności  zmiana  sposobu

wykonania,  mateńałów  i technologii  robót.  2. Zmiany  osobowe  :2.1.  Zmiana  osób  podanych  w

ofercie  wykonawcy  przy  pomocy,  których  wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w

następujących  przypadkach:  a) śmierci,  choroby  lub  innych  zdarzeń  losowych  osoby  wykonującej

zamówienie,  b) nie  wywiązywania  się osoby  wykonującej  zamówienie  z obowiązków

wynikających  z umowy,  c) utraty  uprawnień  do zawodu,  d) jeżeli  zmiana  osoby  wykonującej

zamówienie  stanie  się  konieczna  z jakichkolwiek  innych  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy
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(np.  rozwiązanie  umowy  o pracę,  itp.).  2.2. W  przypadku  zrniany  osoby  wykonującej

zamówienia,  nowa  osoba  musi  spełniać  wymagania  określone  w SIWZ.  2.3. Zmiana  jest  możliwa

jedynie  za uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  akceptującego  nową  osobę  wykonującą

zamówienie.  2.4. Zamawiający  może  żądać  od Wykonawcy  zmiany  osoby  wykonującej

zamówienie,  jeżeli  uzna,  że osoba  wykonująca  zamówienie  nie  wykonuje  swoich  obowiązków

wynikających  z umowy.  Wykonawca  obowiązany  jest  zmienić  osobę  wykonującą  zamówienie

zgodnie  z żądaniem  Zamawiającego  w terminie  wskazanym  we  wrńosku  Zamawiającego,  pod

rygorem  uznarńa  umowy  za nienależycie  wykonaną  i odstąpienia  od umowy  z powodu

okoliczności  za które  odpowiada  Wykonawca.  2.5. Zmiana  podwykonawcy:  a) zrniana

podwykonawcy,  przy  pomocy  którego  Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy  na innego  -

dysponującego  co najmniej  porównywalnym  doświadczeniem,  potencjałem  tecłu'iicznym  i

osobowym;  b) rozszerzenie  lub  zmniejszenie  zakresu  podwykonawstwa  w porównaniu  do

wskazanego  w ofercie  wykonawcy,  o ile  posłuźenie  się  podwykonawcą  doprowadzi  do skrócenia

terminu  wykonarńa  przedmiotu  umowy,  3. Roboty  zamieru'ie  - Zamawiający  dopuszcza

możliwość  wystąpienia  w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności  wykonarńa  robót

zamiennych  w stosunku  do przewidzianych  dokumentacją  projektową  w sytuacji,  gdy  wykonanie

tych  robót  będzie  niezbędne  do prawidłowego,  tj. zgodnego  z zasadami  wiedzy  technicznej  i

obowiązującymi  na dzień  odbioni  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy.  4. Zmiana

materiałów  i urządzeń  - Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zamiany  mateńałów  i urządzeń

przedstawionych  w ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że zrniany  te będą  korzystne  dla

Zamawiającego.  Będą  to, przykładowo,  okoliczności:  a) powodujące  obniżerńe  kosztu

ponoszonego  przez  Zamawiającego  na eksploatację  i konserwację  wykonanego  przedmiotu

umowy;  b) powodujące  poprawienie  parametrów  technicznych;  c) wynikające  z aktualizacji

rozwiązań  z uwagi  na postęp  technologiczny  lub  zmiany  obowiązujących  przepisów.  Dodatkowo

możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  mateńałów  iurządzeń  przedstawionych  w

ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że zmiana  ta nie  spowoduje  obniżenia  parametrów  tych

materiałów  lub  urządzeń.  5. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na które

Zamawiający  może  wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do wyrażenia  takiej

zgody.  6. Zmiany,  o których  mowa  w ust. 1, 3 i4  nirńejszego  paragrafu  muszą  być  każdorazowo

zatwierdzone  przez  Zamawiającego  w porozumieniu  z projektantem.  7. W  pozostałym  zakresie

stosuje  się  zasady  określone  w art. 144  ustawy  Pzp.

IV.6)  INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1)  Sposób  udostępniania  informacji  o charakterze  poufnym  (jeżeli  dotyczy):

Srodki  służące  ochronie  informacji  o charakterze  poufnym

IV.6.2)  Termin  słdadania  ofert  lub  wniosków  o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu:

Data:  2019-08-07,  godzina:  IO:OO,

Skrócenie terminu  składania wniosków,  ze względu  na pilną  potrzebę  udzielenia  zamówierńa

(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

> język  polski

IV.6.3)  Termin  związania  ofertą:  do: okres  w drńach:  30 (od  ostatecznego  terminu  składarńa

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  miaę  być przeznaczone  na sfinansowanie

całości  lub  części  zamówienia:  Nie

IV.6.5)  Przewiduje  się unieważnienie  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  jeżeli  środki

służące  sfinansowaniu  zamówień  na badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  które

zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie  całości  lub  części  zamówienia,  nie

zostały  mu  przyznane  Nie

IV.6.6)  Informacje  dodatkowe:

Klauzula  informacyjna  z art. 13 RODO  w celu  związanym  z postępowaniem  o udzielenie

zamówienia  publicznego  zawarta  jest  w SIWZ  pkt  20 ppkt  4.

ZAŁĄCZNIK  I - INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OFERT  CZĘŚCIOWYCH

21 z 22 2019-07-22, 10:33



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

22 Z 22
7n1Qn777  1('141


