
Gmina Krempna: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja

przestrzeni regionalnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś

priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

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

Ogłoszenie nr 597631-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.
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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: Gmina Krempna, krajowy numer identyfikacyjny 54809200000000, ul. Krempna 85

, 38-232 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 045, e-mail ugkrempna@wp.pl, faks

134 414 045.

Adres strony internetowej (URL): www.krempna.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

(URL)

Tak

www.krempna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.krempna.pl

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

Nie
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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:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie

Adres:

GMINA KREMPNA Adres: 38 – 232 KREMPNA KREMPNA 85

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej

na rzece Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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: Przedmiotem

przedsięwzięcia jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja

przestrzeni regionalnej. Części zamówienia: 1.Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece

Wisłoce Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania: 1) Budowa basenu o wymiarach 25m x 12,5 m na

utworzonym nasypie 2) Budowa basenu o wymiarach 12,5 m x 5m na utworzonym nasypie 3) Budowa

budynku sanitarno- gospodarczego wraz z przyłączem energetycznym kanalizacyjnym i wodociągowym 4)

Zamontowanie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych ( liczba modułów fotowoltaicznych w serii – 12

sztuk); 5) Budowa placu zabaw dla dzieci w tym wykonanie nawierzchni pod plac zabaw oraz montaż

wyposażenia placu zabaw t.j. karuzela 4 osobowa, huśtawka wahadłowa podwójna- 1 szt., huśtawka wagowa –

1 szt. , bujak sprężynowy – 1 szt. , ławka do siedzenia - 2 szt. , kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna –

regulamin placu zabaw, zestaw zabawowy składający się z wieży z dachem dwuspadowym, wieży z dachem

płaskim, ścianki spinaczkowej, trapu, zjeżdżalni, pomostu, schodów. 6) Przeniesienie istniejącej altany

ogrodowej w konstrukcji drewnianej w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci; 7) Utworzenie siłowni zewnętrznej

w tym roboty ziemne i nawierzchnia pod siłownie oraz montaż wyposażenia siłowni t.j. biegacz – 1 szt., poręcz

równoległa / drabinka, prasa ręczna – 1 szt., wioślarz- 1 szt., orbitrek – 1 szt., tablica informacyjna – regulamin

siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci – 1 szt. , ławka do siedzenia – 2 szt. 8) Mała architektura; 9) Projektowanie

zieleni w tym trawników , zieleni niskiej; 10) Ogrodzenie terenu wraz z utworzeniem wjazdu i wejścia z bramą

przesuwną; 11) Wykonanie placu manewrowego z miejscami parkingowymi w tym 2 miejsc dla osób z

niepełnosprawnościami; 12) Wykonanie oświetlenia terenu; 13) Zamontowanie monitoringu na terenie zalewu.

2. Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania: 1)

Wymiana pokrycia dachowego; 2) Ocieplenie stropu; 3) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 4) Wymiana

instalacji elektrycznej , wodnej i kanalizacyjnej 5) Malowanie ; 6) Montaż elementów sanitarnych; 7)

Wykonanie posadzek; 8) Elewacja budynku. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b9ac...

2020-10-15, 11:16



załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja techniczna Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiary robót

Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przedstawione w

projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w

szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla

osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust.

1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na

budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej

wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320).

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w

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

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i

jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub

normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45311000-0

45311100-1

45312310-3

45212212-5

45112723-9

45330000-9

45112710-5

51121000-6

45342000-6
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45316100-6

44221000-5

45443000-4

45432130-4

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie

podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Informacje dodatkowe

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b9ac...

2020-10-15, 11:16



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie

podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub

finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie

podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c) zdolności technicznej

lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed

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

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej trzy roboty budowlane

polegające na: - budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie basenu rekreacyjnego lub/ i

parku wodnego o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto - dotyczy I części zamówienia; - budowie

i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości co najmniej 160 000,00 złotych

brutto obejmującą swym zakresem m. in. wykonanie robót związanych z budową i/lub rozbudową i/lub

przebudową i/lub remontem i/lub wymianą pokrycia dachowego oraz robotami związanymi z instalacją

elektryczną , wodną i kanalizacyjną - dotyczy II części zamówienia. Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania

warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,

Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę

przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o

zamówieniu. c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem

innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunek uznaje się za

spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione

uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie

powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien

spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną)

natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że posiadane przez

osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie

do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako

obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż

krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które

potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy 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:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia

następujących dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3)

odpisu 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

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w

Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z uiszczaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje

zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ 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

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r.

o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich
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przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w

tym również tego przedsiębiorcę. 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich

dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w

oryginale. 5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za

zgodność z oryginałem. 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub

w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca -

odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Potwierdzenie za zgodność z

oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w

rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.

1126).

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. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia

następujących dokumentów t.j. : 1) wykazu 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, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale XXI pkt 2)

lit. c.1 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

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

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio

warunku określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3

do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
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kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio

warunku określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4

do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa

przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie ,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową

lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7b9ac...

2020-10-15, 11:16



Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

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

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych o okres trwania przyczyn, z

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w następujących

sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót

budowlanych, będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim

okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, 2)

jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiające

wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa,

o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, 3) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy

technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu

umowy, lub jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) jeżeli wystąpią

opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) jeżeli

wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, 7) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami. 2. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów,

parame-trów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót

budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2)

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 3) wystąpienia warunków

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności
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zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu

na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych

kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, 8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia

należnego Wyko-nawcy w formie pisemnego aneksu w przypadku wystąpienia jednej z następują-cych

okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 4-13, jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie

odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do

części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmia-na stawki podatku od towarów i usług (VAT).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagro-dzenia netto nie zmieni

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. Zmiana wysokości

wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpiecze-niu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wyko-nawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 7.

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwotę od-powiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązu-jącego

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obcią-żeń publicznoprawnych od kwoty

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota od-powiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu po-

przedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-pieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z

wypłatą wynagrodzenia pra-cownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy
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będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w ja-kim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu umowy. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może

wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagro-dzenia należnego

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką

wynagrodzenie Wykonawcy po-winno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagro-dzenia należnego

Wykonawcy. 10. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobo-wiązany

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakre-sie zmiany te mają wpływ na koszty

wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie)

pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie)

pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne. 11. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-

pieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z

wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krót-szym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 12. W

terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o

którą wynagrodzenie należne Wy-konawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku

wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9.

W takim przypadku przepisy ust. 11-13 stosuje się odpowiednio. 14. Wykonawca oraz Zamawiający są

uprawnieni do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji robót

dodatkowych, za-miennych lub zaniechania części robót budowlanych, jednak nie więcej niż 15 % Ceny oferty

i pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży zaktualizowany kosztorys ofertowy, odpowiednio zawierający
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roboty dodatkowe, zamienne lub pozbawiony części robót budowlanych. 15. Wartość zmiany, o której mowa w

ust. 14, ustala się na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku

braku danego składnika – na podstawie sporządzonego lub zatwierdzonego przez Zamawiającego lub

Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego kosztorysu, spo-rządzonego na podstawie

średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjali-stycznych wydawnictwach i biuletynach dla

Województwa Małopolskiego aktual-nych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 16. Dopuszcza

się zmianę osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierow-nika robót w przypadku niemożności

sprawowania przez niego swojej funkcji; zmia-na kierownika budowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy

wskazana przez Wykonawcę osoba mająca sprawować tę funkcję spełniać będzie wymagania doty-czące

kwalifikacji i doświadczenia, określone w SIWZ. 17. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa, że zachodzi

podstawa do dokona-nia zmiany umowy, zobowiązany jest do przekazania drugiej Stronie, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i Projektantowi sprawującemu nadzór autorski obiegowego protokołu konieczności

zmiany umowy, zamieszczając w nim: 1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania

zmiany, 2) proponowane rozwiązanie zmiany, 3) szczegółową analizę kosztów wprowadzenia zmiany, 4)

zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany; jeżeli zmiana umowy będzie skutkować

zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi być sporządzone przez rzeczoznawcę

budowlanego, 5) podpis wnioskodawcy zmiany. 18. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania

obiegowego protokołu koniecz-ności zmiany umowy inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant sprawujący

nad-zór autorski są zobowiązani ustosunkować się w nim do zgłoszonego żądania zmiany umowy. 19. W

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania obiegowego protokołu ko-nieczności zmiany umowy

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żąda-nia zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do

umowy lub odpowiednio o bra-ku akceptacji zmiany. 20. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy,

pod rygorem nieważności. 21. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące

zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3)

danych rejestrowych, - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

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: 2020-10-30, godzina: 10:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

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

> Oferty należy składać w języku polskim

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce

1) 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:Zakres robót obejmuje m.in.

następujące zadania: 1) Budowa basenu o wymiarach 25m x 12,5 m na utworzonym nasypie 2) Budowa basenu o

wymiarach 12,5 m x 5m na utworzonym nasypie 3) Budowa budynku sanitarno- gospodarczego wraz z przyłączem

energetycznym kanalizacyjnym i wodociągowym 4) Zamontowanie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych (

liczba modułów fotowoltaicznych w serii – 12 sztuk); 5) Budowa placu zabaw dla dzieci w tym wykonanie

nawierzchni pod plac zabaw oraz montaż wyposażenia placu zabaw t.j. karuzela 4 osobowa, huśtawka wahadłowa

podwójna- 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt. , bujak sprężynowy – 1 szt. , ławka do siedzenia - 2 szt. , kosz na

śmieci – 2 szt., tablica informacyjna – regulamin placu zabaw, zestaw zabawowy składający się z wieży z dachem

dwuspadowym, wieży z dachem płaskim, ścianki spinaczkowej, trapu, zjeżdżalni, pomostu, schodów. 6)

Przeniesienie istniejącej altany ogrodowej w konstrukcji drewnianej w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci; 7)

Utworzenie siłowni zewnętrznej w tym roboty ziemne i nawierzchnia pod siłownie oraz montaż wyposażenia

siłowni t.j. biegacz – 1 szt., poręcz równoległa / drabinka, prasa ręczna – 1 szt., wioślarz- 1 szt., orbitrek – 1 szt.,

tablica informacyjna – regulamin siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci – 1 szt. , ławka do siedzenia – 2 szt. 8) Mała

architektura; 9) Projektowanie zieleni w tym trawników , zieleni niskiej; 10) Ogrodzenie terenu wraz z

utworzeniem wjazdu i wejścia z bramą przesuwną; 11) Wykonanie placu manewrowego z miejscami

parkingowymi w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami; 12) Wykonanie oświetlenia terenu; 13)

Zamontowanie monitoringu na terenie zalewu. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią

załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja techniczna Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiary robót

Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Przedstawione w
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projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w

szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla

osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod

warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320). Szczegółowy sposób dokumentowania

osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez

wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji

zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny

odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45312310-3,

45212212-5, 45112723-9, 45330000-9, 45112710-5, 51121000-6, 45342000-6, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej

1) 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:Remont budynku dawnej remizy

OSP w Krempnej Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania: 1) Wymiana pokrycia dachowego; 2)

Ocieplenie stropu; 3) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 4) Wymiana instalacji elektrycznej , wodnej i

kanalizacyjnej 5) Malowanie ; 6) Montaż elementów sanitarnych; 7) Wykonanie posadzek; 8) Elewacja budynku.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ Dokumentacja

techniczna Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiary robót Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu

zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie na rysunkach, w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty,

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację

robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy

Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.

2020 poz. 1320). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,

oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia ,

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i

jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub

normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 44221000-5, 45443000-4, 45432130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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