
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi:

Przebudowa dróg wewnętrznych przy Szpitalu

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
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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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora

Kazimierza Hołogi, krajowy numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska 30 , 64300 

Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail

spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital-nowytomysl.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: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.szpital-nowytomysl.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpital-nowytomysl.pl

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

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą, kurierem, osobiście

Adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych przy

Szpitalu

Numer referencyjny: SPZOZ_NT/DZP/PN/05/18

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 są roboty budowlane związane z przebudową dróg

wewnętrznych, budową parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz remontem

podjazdu technologicznego do budynku C. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sienkiewicza 3,

działki 560/23; 560/9; 560/21. Zakres inwestycji obejmuje: a) wykonanie nowej konstrukcji

nawierzchni dróg wewnętrznych, z kostki brukowej koloru czerwonego; b) wykonanie nowej

konstrukcji chodników, z kostki koloru szarego;], c) wyznaczenie nowych ciągów pieszych, dla

obsługi personelu szpitala oraz pacjentów; d) budowa parkingu z 19 miejscami postojowymi; e)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33d6f...

4 z 22 2018-05-24, 16:20



budowa placy odstawczych. Powierzchni dróg wewnętrznych – 1 342 m2 Parkingi, miejsca dostawcze

– 424 m2 Chodniki – 509 m2 f) remont istniejącego podjazdu (rozbiórka niezbędnych elementów

zewnętrznych podjazdu, wykopy z rozkopami pod realizację podjazdu, wykonanie konstrukcji

podjazdu, nawierzchni podjazdu, montaż balustrad podjazdu) 2) Zamawiający wymaga, realizacji

przedmiotu zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie

przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.

1332 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz

postanowieniami umowy. 3) Prowadzenie prac związanych z budową i przebudową nawierzchni oraz

remontem podjazdu technologicznego przy budynku C winno być tak zorganizowane, aby

maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla funkcjonowania szpitala. Winna być zachowana

możliwość. - stacjonowania karetek, - odbioru odpadów medycznych z pomieszczenia ich

składowania, - dostaw butli z gazami medycznymi do budynku tlenowni, - dostaw leków do apteki

szpitalnej i ich odbiór przez oddziały szpitalne, - ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich

załadunku ( 2 kontenery 10 m3 + 1 szt. 7 m3 ), W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby

prace związane z remontem i budową nawierzchni wykonane były minimum w dwóch etapach wg

załączonego rysunku – zał. 2. Dopuszcza się możliwość wzajemnego uzgadniania bieżących korekt w

zakresie kolejności i zakresu prac w danym etapie celem ograniczenia utrudnień dla szpitala

wynikających z prowadzonych robót. 4) 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. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa

załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz przedmiary robót. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu

zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 6) Informacja

na temat rozwiązań równoważnych W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia

(załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość

składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter

wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do

minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę

równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych,

wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
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zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi.

Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę,

materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych,

patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone

w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30

ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w

stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu

innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania

umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku,

gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i

systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest

w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto

sformułowania „lub równoważna”. 7) Zamawiający stosownie 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 wykonywaniu

pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 §

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 czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób

realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby

realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności wchodzące w tzw. koszty

bezpośrednie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat.

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie

dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki

cywilnej). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni 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. 7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33d6f...

6 z 22 2018-05-24, 16:20



realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia a)

czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań: 7.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty

budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących

czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako

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

jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób:

oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i

nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem

odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie

nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian

osobowych; c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych

przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w

wykazie pracowników 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 zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 7.5. Sankcje z

tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji

zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do

zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 2 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę

poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego; b) w przypadku nie przedstawienia w terminie

informacji, o której mowa w pkt 7.4 b) i c) lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji

listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo

płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 2 000 zł. c) w przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45233120-6

45233200-1

45233220-7

45233222-1

45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 119

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

119

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
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ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia tj.

polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej tj. budowie, przebudowie lub remoncie

parkingów, chodników, ścieżek rowerowych lub dróg z kostki brukowej o wartości minimum

300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda oraz potwierdzi, że roboty te zostały

wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b)

dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno drogowej bez ograniczeń

UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek określony w pkcie III.1.3) pkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z

Wykonawców spełni warunek samodzielnie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach

podmiotu trzeciego, warunek określony pkcie III.1.3) pkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co
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najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

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

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeżeli wykonawca polega na

zasobach podmiotu trzeciego; c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia
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– jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamia st dokumentów, o których

mowa w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Terminy określone w pkt a) stosuje się odpowiednio. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3

ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące t ego wykonawcy

lub 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 2017 r. poz. 570) - w takim przypadku

Zamawiający pobierze samodzielnie dokumenty z baz danych

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz

których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty( wzór

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
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zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ)

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. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 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 powierzyć

podwykonawcy b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do

reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,;

c) oświadczenie wymienione w rozdz. VI pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ; d) kosztorys ofertowy sporządzony

metodą kalkulacji uproszczonej; e) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w

przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z

potencjału podmiotu trzeciego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ składa każdy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu

oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy

dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 4.Wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86

ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
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oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu

składania ofert. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania ( na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść

przelewem na konto w PKO BP SA O/Nowy Tomyśl nr rachunku 37 1020 4144 0000 6702 0007

0227 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych przy

Szpitalu ”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj.

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz –

oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści

gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta

wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
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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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem 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)

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33d6f...

14 z 22 2018-05-24, 16:20



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:
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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 ofertowa brutto 85,00

okres gwarancji 10,00

termin wykonania 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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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:
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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:

Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

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

przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego

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; -) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci

gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna

zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji 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 i

nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego

pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie

Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: (a.1) nie wykonał umowy lub ( a.2)

nienależycie wykonał umowę lub (a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał

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

zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi

gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania 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 nie

zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 4.
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Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie

poręczeń. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek SP ZOZ Nowy

Tomyśl PKO BP SA O/Nowy Tomyśl nr rachunku: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 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 zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości

zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 10.

Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady. 11. Jeżeli wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w

stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej Wykonawca przed podpisaniem

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywaniu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu

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

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

Informacje dodatkowe:

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

dostarczyć: • oświadczenie zawierające wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

(imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) złożone pod

rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, • kserokopię poświadczoną za

zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w

budownictwie wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia ( wskazanych w wykazie osób –

kierownika budowy,

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 terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w szczególności w

przypadku gdy: a) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych (wystąpienie

ciągłych, obfitych opadów deszczu utrzymujących się przez co najmniej 5 dni uniemożliwiających

prowadzenie robót ) - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający

wstrzymaniu robót - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
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charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy: b)

wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia

podstawowego - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający

wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie

można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, c) wystąpienia działania osób

trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie

realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający

wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie

można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, d) stwierdzenia w czasie

wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia prawidłowe zakończenie

inwestycji, e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w

szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. W przypadku wystąpienia

okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności ( okres odpowiadający wstrzymaniu robót). 2. Zmiany

umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: a)

zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto

i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie

realizacji proponowanym przez Wykonawcę, a wykonawca w wyniku opóźnienia zobowiązany będzie

naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę. b) zmiana,

zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia,

zmiana parametrów realizowanego zamówienia. Zmiany technologiczne, w szczególności:

konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych,

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze

względu na zmiany obowiązującego prawa, d) zmiana wynagrodzenia ze względu na wystąpienie

robót dodatkowych. 3. Zmiana kierownika budowy,(z zastrzeżeniem, że nowy kierownik spełniać

będzie wymagania określone w SIWZ) wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu,

przedstawieniu stosownych dokumentów koniecznych do prowadzenia budowy. 4. Zamawiający

dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót zamiennych w

stosunku do przewidzianych dokumentacja projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie

służyło prawidłowemu, tj. zgodnemu z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień

odbioru robót, przepisami prawa. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania
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określonych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie będzie

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień

odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu umowy. 6. W pozostałym zakresie stosuje się zasady

określone w art. 144 ustawy Pzp.

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: 2018-06-12, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków 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: 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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