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Gmina Sitkówka - Nowiny: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w

systemie zaprojektuj - zbuduj
 

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 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020, działanie 6.2 pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność

miejska – ZIT KOF”

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

 
 
Ogłoszenie nr 611912-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny, krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000,

ul. ul. Białe Zagłębie  25 , 26052   Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-

mail d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowiny.com.pl, przetargi.gkb@nowiny.com.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)

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

zamówienia

Tak 

www.bip.nowiny.com.pl, przetargi.gkb@nowiny.com.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: 

pisemnie 

Adres: 

Sekretariat Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

 

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych na terenie

Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - zbuduj 

Numer referencyjny: INO.272.80.P.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: 2.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy

Sitkówka-Nowiny – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie,

uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizacje inwestycji oraz realizacja budowy

ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Zakres przedmiotu zamówienia publicznego

określono szczegółowo w Koncepcji projektowej oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Planowana

inwestycja przebiega od km ok. 9+760, tj. granicy miasta Kielce, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 do

granicy gminy Sitkówka-Nowiny do km ok. 12+100 oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T w km ok.

4+990 do 6+430 i jest zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie

kieleckim, gminie Sitkówka-Nowiny. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, działanie 6.2 pn. „Promowanie
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strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Wykonawca zobowiązuje

się realizować cele promocyjne m.in.:  w zakresie oznaczenia dokumentacji projektowej zgodnie z

„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji”; 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 2.1.1. Prace projektowe: 

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych branży drogowej wraz projektem zagospodarowania

terenu wraz z kosztorysami, sporządzonymi metodą kalkulacji uproszczonej, przedmiarem robót i

Szczegółową Specyfikacją Techniczną,  Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych obiektów

inżynierskich, przepustów wraz z kosztorysami, sporządzonymi metodą kalkulacji uproszczonej,

przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną,  Opracowanie projektów budowlano-

wykonawczych pozostałych branż kolidujących z projektowanymi robotami niezbędnymi do wykonania

ścieżek rowerowych (branża gazowa, branża telekomunikacyjna, branża sanitarna) wraz kosztorysami,

sporządzonymi metodą kalkulacji uproszczonej, przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją

Techniczną,  Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji ZRID,  Opracowanie materiałów do

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gody na realizację przedsięwzięcia, 

Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i 1 egz. w wersji

papierowej;  Opracowanie plansz zbiorczych uzbrojenia terenu (wszystkie branże),  Opracowanie

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej,  Opracowanie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko,  Opracowanie projektów rozbiórki,  Opracowanie dokumentacji

geodezyjno-prawnej, dotyczącej podziału nieruchomości do przejęcia od osób prywatnych, 

Opracowanie dokumentacji ze stabilizacji pasa drogowego (protokoły wyznaczenia nowych punków

granicznych, szkice wyznaczenia nowych punktów granicznych oraz wykaz współrzędnych nowych

punktów granicznych),  Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia wraz z planem wyrębu,  Opracowanie

projektów stałej organizacji ruchu, zatwierdzone przez właściwe organy zarządzające ruchem wraz z

kosztorysami, sporządzonymi metodą kalkulacji uproszczonej, przedmiarem robót i Szczegółową

Specyfikacją Techniczną,  Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzone przez

właściwe organy zarządzające ruchem,  Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i

montażowych,  Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych,  Wykonanie

dokumentacji powykonawczej,  Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót sieci

uzbrojenia terenu na kopiach mapy zasadniczej,  pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona w/w projekty,

dokumentacje i materiały w 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów

opiniujących i uzgadniających, niezbędnych do uzyskania zgód, uzgodnień, decyzji, itp.. 2.1.2. Roboty

budowlane - w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę. 2.1.3. Obiekty
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budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: − decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile wymagana), pozwoleniem na budowę / decyzją ZRID; −

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)); − Warunkami

technicznymi dotyczącymi drogi wojewódzkiej Nr 762, wydanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Kielcach; − Warunkami technicznymi dotyczącymi drogi powiatowej Nr 0278T,

wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach; 2.1.4. Parametry techniczne projektowanej trasy

rowerowej powinny uwzględniać odpowiednie klasy techniczne dróg w pasach, których będą

lokalizowane. Przewidziana konstrukcja nawierzchni dla asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,0

m: − Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu

4 cm; − Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 20

cm 0/31,5; − Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej, spoiny

wypełnione zapraw cementową; 2.1.5. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest

zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne,

technologiczne i materiałowe. 2.1.6. Wykonawca w ramach swoich obowiązków musi uzyskać w imieniu

i na rzecz Zamawiającego niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na

realizację zakresu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) Koncepcja

projektowa Budowy ścieżek rowerowych, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; b) Program

Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3.1. Wykonawca jest zobowiązany

wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i

zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 3.3. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację

(BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w

oparciu o aktualne normy i przepisy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71000000-8

45111200-0

45233200-1

45111291-4
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

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

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

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

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

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 8.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia

29.11.2019 r. z uwzględnieniem poszczególnych etapów: a) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze

wszczęciem procedur zmierzających do uzyskania zgody na realizację robót lub decyzji o pozwoleniu na

budowę lub ZRID do dnia 29.03.2019 r., b) Uzyskanie zgody na realizację robót lub decyzji o pozwoleniu

na budowę lub ZRID wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem wszystkich etapów projektu wykonawczego

do dnia 28.06.2019 r., c) Realizacja robót budowlanych do dnia 29.11.2019 r., 8.2. Termin wskazany w

pkt. 8.1. ppkt b jest terminem ostatecznym, nie podlega zmianie i jednocześnie warunkuje spełnienie

przez Zamawiającego warunków, określonych w umowie o uzyskanie dofinansowania na realizację

inwestycji. Niedotrzymanie terminu skutkować będzie rozwiązaniem umowy o dofinansowanie

inwestycji. 8.3. Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane - minimum 60 miesięcy.

Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót przez

Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



3.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d8b6f49a-ddcc-49bc-a6a8-84da102c74d2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d8b6f49a-ddcc-49bc-a6a8-84da102c74d2 8/22

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: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.

9.3. -Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 1

000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek

za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: • Jedną robotę budowlaną

polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie ścieżki rowerowej lub drogi o wartości minimum

550 000,00 zł brutto, i • Jeden projekt budowlany obejmujący zakresem budowę, przebudowę lub

remont ścieżki rowerowej lub drogi o wartości minimum 50 000,00 zł brutto; LUB • Jedno zadanie

obejmujące zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy lub remontu ścieżki rowerowej lub

drogi o wartości minimum 600 000,00 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy

roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

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: Tak 
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Informacje dodatkowe: b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

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

podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający określając

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; • Projektantem posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

drogowej, lub inne ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie

adekwatnym do przedmiotu zamówienia. Do oferty w stosunku do osób, których wskazano należy

dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i

przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo

budowlane. Natomiast w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć dokumenty poświadczające

jego doświadczenie, w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym, potwierdzające przyznaną

punktację w kryterium doświadczenie kierownika budowy. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego

który to odsyła do 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) przynależność do

właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w

budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

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) 
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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: 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5. pkt 1 ustawy, i

w tym zakresie Wykonawca składa z ofertą oświadczenie, a) zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2334, z późn. zm.); 9.4.5. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. a)

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)

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

miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio
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wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób,

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio.

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: 

9.4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz

braku podstaw do wykluczenia: 9.4.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć:

oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. -Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych

wymagań. 9.4.2. Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonywanych robót: Na potwierdzenie

niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że w tym okresie wykonał: • Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub

remoncie ścieżki rowerowej lub drogi o wartości minimum 550 000,00 zł brutto, i • Jeden projekt

budowlany obejmujący zakresem budowę, przebudowę lub remont ścieżki rowerowej lub drogi o

wartości minimum 50 000,00 zł brutto; LUB • Jedno zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie

budowy, przebudowy lub remontu ścieżki rowerowej lub drogi o wartości minimum 600 000,00 zł

brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek

za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

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

wcześniej obowiązujących przepisów; • Projektantem posiadający uprawnienia do projektowania bez

ograniczeń w specjalności drogowej, lub inne ważne uprawnienia wydane na podstawie

wcześniejszych przepisów w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia. Do oferty w stosunku

do osób, których wskazano należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby

posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki

wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Natomiast w stosunku do kierownika budowy należy

dołączyć dokumenty poświadczające jego doświadczenie, w zakresie wskazanym w formularzu

ofertowym, potwierdzające przyznaną punktację w kryterium doświadczenie kierownika budowy.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do 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) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień

w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby

samorządu zawodowego. 9.4.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie należy

złożyć: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi

spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność

kredytową w tej samej wysokości. 

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)

9.4.6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie
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z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. . 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 zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nim stosunków prawnych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla

należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które

określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawcy, który

polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których

mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z

oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo

upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Oryginał wniesienia wadium jeśli zabezpieczenie

wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

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 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 17.1. Wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie

złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 17.2.
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Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2.

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4.

gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale

należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 82 8493 0004 0040

0429 2160 0006 dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: INO.272.80.P.18 17.5. Wadium wniesione w

pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17.9.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie

wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie; 17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.

2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 17.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

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:
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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: 

 

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

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

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

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

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

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

zamówienia: 

 

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

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
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Kryteria Znaczenie

1) cena brutto 60,00

2) doświadczenie Kierownika Wykonawcy 10,00

3) wydłużony okres rękojmi 30,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

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

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

 

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

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

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 
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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 
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

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

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od

wykonawcy, aby zawarł z nim umową w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 24.1

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

zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. 24.2 Zmiana

ustaleń niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  gdy niedotrzymanie terminu

realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie

stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć,

poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy

o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej

jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego

strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły

przeciwdziałać, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania

wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak

bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów

technologicznych,  gdy niedotrzymanie terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń

niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych -

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do

usunięcia konsekwencji zdarzeń,  w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

 gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą wprowadzane warunki, które gdyby zostały

ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia uniemożliwiłyby dopuszczenie innych

ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 24.3 Zmiana Umowy w zakresie wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i

usług, 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,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 4) w przypadku

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 2. Zmiana wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
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będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami

ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i

usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w

ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi.

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

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

Umowy. 7. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust 2 pkt. 4, zmiana ta

nastąpi w oparciu o podpisany przez strony protokół konieczności wykonania robót. 8. W celu zawarcia

aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne
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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, o

której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 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, o

której mowa w ust. 1 pkt 3. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem

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

wyznaczonym terminie, do 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie

zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o

którym mowa w ust. 9. 11. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w

ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. 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. 8. W takim przypadku przepisy

ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. 

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: 2018-09-18, godzina: 12:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

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

postępowaniu 

> 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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