
Zarząd Powiatu w Szydłowcu: „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu

Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – ETAP I.” Wykonanie bieżni 5-torowej

oraz wyposażenie boiska do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

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

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 594427-N-2019 z dnia 2019-09-06 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: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, krajowy numer identyfikacyjny

67022285900000, ul. pl. M. Konopnickiej 7 , 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 486 171 008, e-mail powiat@szydlowiecpowiat.pl, faks 486 171 061.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

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

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak
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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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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: „Budowa i przebudowa obiektów

sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – ETAP I.”

Wykonanie bieżni 5-torowej oraz wyposażenie boiska do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki

rowerowe
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Numer referencyjny: RI.272.62.2019

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: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie i przebudowie

obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu

– etap I. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać bieżnię 5-torową oraz wyposażenie boiska

do siatkówki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe. 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.2.1. Wykonanie robót ziemnych 2.2.2. Rozbiórka i demontaż istniejących obiektów 2.2.3. Przebudowa

bieżni 5-torowej 100 m o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącej bieżni szutrowej 2.2.4.

Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 2.2.5. Wykonanie robót wykończeniowych i

uporządkowanie terenu. 2.2.6. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją

projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: a) organizacja i zabezpieczenie placu

budowy b) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace UWAGA: realizacja robót winna być

prowadzona w sposób minimalizujący utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu obiektu a etapy prac

winny być uzgodnione w dyrektorem szkoły. 2.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, opisujący zakres wykonywanych

robot będących przedmiotem zamówienia składają się:  Projekt architektoniczno-budowlany budowy i
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przebudowy obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w

Szydłowcu,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

Przedmiar robót. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że

umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót

większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we

wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z

dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu

w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów

rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że

każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany

standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach

technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie

wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w

trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2

pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W

przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy

lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym

akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o

ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez

Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
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środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do

certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten

brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca

udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub

kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o

konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z

dokumentacją techniczną. 2.5. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz

zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres

w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu

przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu

cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając

gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.6. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza

korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym

(Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku

podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć

realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
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powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe

zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 13 Projektu

umowy. 2.7. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa

obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych,

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym

w pkt. 2.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia,

jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29

ust. 3a ustawy Pzp 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 § 12 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego

Słownika Zamówień: (CPV): 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami

sportowymi 2.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.10. Zamawiający nie przewiduje

udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4

Dodatkowe kody CPV:

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:
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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: 2019-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-11-30

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: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca

winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną,

która polegała na budowie lub przebudowie boiska sportowego lub bieżni lekkoatletycznych o

nawierzchni poliuretanowej i miała wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Uwaga: 1) Wykonawca

powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy

spełnia warunek udziału w postępowaniu. 2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż

wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji

ogłoszenia. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:  min. jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
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lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane

do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Uwaga: 1) Wykonawca w celu

wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa

członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w

budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z

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

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1725).

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 4 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
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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:

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:

5.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego

oferta zostanie oceniona najwyżej: 5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) a) wykazu robót

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

składania ofert albo wniosków 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 (sporządzonego

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), 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 – w

odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług 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, sporządzonego

zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt.

2) SIWZ. Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z

postępowania. 5.4 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ,

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

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
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Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. 5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo

złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania. 5.6 Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składane

są w oryginale. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty

wskazane w pkt 5.2 i 5.3.1 SIWZ składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. 5.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5.8 Dokumenty lub oświadczenia, o

których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski. 5.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których

mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o

których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest

do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę

dokumentów, o których mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,

w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i

3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5.11

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5.12 Podpisy

Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem

osoby podpisującej. 5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na

dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7,

5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu,

ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie

poświadczanych stron. 5.14 Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kopii
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potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i należy je dołączyć do oferty. 5.15

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów

lub oświadczeń, o których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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)

5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców: 5.1.1. W celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania

braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na

dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w

oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa

zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać

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

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

wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.1.2. Dowody, o których w rozdziale 4.5.1

SIWZ, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych

w rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich

wykonawców: (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 5.2.1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
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stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

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

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć

tysięcy zł i 00/100), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)

pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

bankowy Zamawiającego: PKO S. A. O/Szydłowiec nr rachunku: 93 1240 5732 1111 0010 1736

3825 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.272.62.2019”. b) poręczeniach bankowych lub

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

poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.

110 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W

przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi

być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę

gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,

Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium

musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa

termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art.

46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
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publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy

Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń

lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w

ustawie.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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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:

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)

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

Kryteria Znaczenie

cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

(G)
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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu 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:

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:
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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:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów

technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni

kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu
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realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu

wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności

siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne,

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny,

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania

okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2,

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano

prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §

2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia

nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie

przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2,

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej,

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz

do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów

oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym

mowa w § 2, może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje

urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe

itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy

czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi

oczekiwania, 7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności

wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie

mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w

przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót

stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o

czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio

zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są

niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy; 12) zmiany technologii wykonania

elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie

prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w

przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i

Zarządzającego Projektem) 13) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika

budowy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie musi

wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed

zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową

dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający

przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to

uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych

rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, że: a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji

lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych

lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, b) przyjęte w dokumentacji materiały lub

urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji; c) Wykonanie elementów
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jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość

i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem

różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych

zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego

pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.

Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach:  ceny czynników produkcji (Rg, M,

S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 20,  w przypadku, gdy nie będzie

możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników

produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 2. Opóźnienia muszą być wpisane do

dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i

Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone

nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do

kontaktów między stronami umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności

formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może

wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody.

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: 2019-09-23, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

>

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:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia

23.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7,

26-500 Szydłowiec, Biuro Obsługi Petenta – Parter. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1.

niniejszej SIWZ. Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i

godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub

kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiat Szydłowiecki

pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Sala konferencyjna – pokój nr 106.
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