Ogłoszenie nr 510215-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.
Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi: Modernizacja sali
gimnastycznej z zapleczem
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
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: Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi,
krajowy numer identyfikacyjny 30224556400000, ul. ul. A. Mickiewicza 9 , 64500
Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 292 16 14, e-mail loszdyr@wp.pl,

faks 061 292 16 14.
Adres strony internetowej (URL): www.skarga-szamotuly.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
EDUKACJA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.skarga-szamotuly.edu.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.skarga-szamotuly.edu.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:
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły

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: Modernizacja sali gimnastycznej z
zapleczem
Numer referencyjny: ZS1.2600.1.2018
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: Zakres robót do wykonania : Roboty rozbiórkowe: częściowa rozbiórka istniejących ścian działowych, - demontaż istniejącej wewnętrznej
stolarki drzwiowej, - demontaż urządzeń sanitarnych, - demontaż parapetów, - demontaż
nawierzchni podłóg, - demontaż okładzin ściennych, - demontaż istniejącego oświetlenia w
sali gimnastycznej. Roboty budowlane w zakresie: - wykonanie nowych ścian wewnętrznych
konstrukcji lekkiej z bloczków betonu komórkowego, - malowanie ścian wewnętrznych, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie okładzin ściennych i
podłogowych z płytek ceramicznych, - wykonanie ścianek z płyt HPL, - wyposażenie w
niezbędny sprzęt: ławki z wieszakami, podajniki do mydła, lustra, suszarki do rąk, uchwyty
na papier toaletowy, - wykonanie oraz wyposażenie projektowanych pomieszczeń w celu
przystosowania ich do użytkowania i obowiązujących wymogów prawnych, - wykonanie
niezbędnych prac remontowych z zakresu branży instalacji wod-kan, wentylacji, ogrzewania
oraz elektrycznej. Całość wykonanych prac nie narusza układu konstrukcyjnego obiektu,
projektowana ściana wewnętrzna samonośna, z bloczków z betonu komórkowego np.
YTONG, ściany kabin ustępowych z płyt HPL, np. in-steel. Nie zmienione zostają wysokości
pomieszczeń. Poziom projektowanej warstwy wykończeniowej posadzki dostosować do

poziomu posadzki korytarza. Zmianie nie podlega wygląd zewnętrzny elewacji.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45320000-6
45430000-5
45262500-6
45421000-4
45421100-5
45300000-0
45310000-3
45450000-6
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:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania umowy podlega ocenie w kryteriach oceny
ofert
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia
tego warunku- Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(zał. do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie remontu, budowy lub
przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł
brutto; Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422, ze zm.);
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
Informacje dodatkowe: Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające
wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą
uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju
obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.13.2a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Zapis pkt 7.14 SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.14 Dokumenty, o
których mowa w pkt 7.13 ppkt 2 lit. a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.15 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.14
SIWZ stosuje się odpowiednio. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 6.6 ppkt 12 SIWZ i art. 24 ust. 11 uPzp
sporządzone według załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 150.000,00 zł, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek

opisany w pkt. 6.1 ppkt 3 SIWZ; b) wykaz 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 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, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1 ppkt
2 lit. a) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
i wymogów Zamawiającego: 7.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty,
stanowiący Załącznik do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1)
oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku z art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące
Załącznik do SIWZ; 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1
ustawy w związku z art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik do SIWZ, 3) pełnomocnictwo,
jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii; Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów: 7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. 7.3. Wykonawca, który: 1) 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 oraz, 2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1
SIWZ 7.4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów (Załącznik do SIWZ), które określają w szczególności: 1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot,
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.5.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów w odniesieniu do podmiotów
na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku z art.
22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące załącznik do
SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku z
art., 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania, stanowiące załącznik do SIWZ, 3) dotyczących podwykonawcy, któremu
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy- dokumentów wymienionych w pkt 7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ. 7.6. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują
roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.7. Wykonawca, który polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi
winy. 7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: 1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia: 7.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.10. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia sporządzone
odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępne spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia. 7.11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Weryfikacja
7.12. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w pkt 6.6 ppkt 12 SIWZ i art. 24 ust. 11 uPzp sporządzone według załącznika do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 7.13. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne
na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1: 1) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a)
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 30.000 zł, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany
w pkt. 6.1 ppkt 3 SIWZ; b) wykaz 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 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, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1 ppkt 2 lit. a) SIWZ, 2) w
zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy: a) odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.14. Dokumenty, o których mowa w pkt
7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 7.15. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Zapis pkt 7.14 SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.16. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.15 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt. 7.14 SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.17. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Forma składanych
dokumentów 7.18. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1, 7.4, 7.12 SIWZ
składane są w oryginale. 7.19. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników,
należy dołączyć do oferty uwierzytelniony notarialnie odpis pełnomocnictwa lub
pełnomocnictwo w oryginale. 7.20. Dokumenty inne niż wskazane w pkt 7.18 i 7.19 SIWZ
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.21.
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, które
każdego z nich dotyczą. 7.22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości. 7.23. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę

dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.25. Dla zapewnienia odpowiedniego
przepisu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszelkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero –
jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych
warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Uwaga: W
przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków,
dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany
będzie:  średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu ,  średni kurs NBP
z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia , jeżeli dniem
opublikowania ogłoszenia jest sobota. VIII. Podwykonawstwo: 8.1. Zamawiający nie
dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36 a ust. 2 Ustawy dotyczącego osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8.2. Zgodnie z art. 36 a ust. 1
Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 8.3. Na
podstawie art. 36 b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:
1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 2) podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. 8.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, w którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych. 8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 8.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 8.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8.8.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8.9. Zgodnie z dyspozycją
wyrażoną w art. 36 ust. 2 pkt 11 i 12 Ustawy Zamawiający określił w Projekcie umowy
stanowiącej Załącznik do SIWZ. a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, b) informacje o umowach o

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub
przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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) 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
Kryteria
Znaczenie
Cena ofertowa
60,00
Termin realizacji zamówienia
30,00
Okres gwarancji na wykonane roboty 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany spowodowane siłą
wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi
zrealizowanie robót w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących
wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót; 3) zmiany będące
wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braku towarów na polskim rynku
będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji
publicznej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) 3) termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki
VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie
powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki
VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez
Wykonawcę; 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej. Zmiana
umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do
dokonania tej zmiany. 4. Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 u Pzp, cyt.: 1.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2)
zostały spełnione łącznie następujące warunki: I. konieczność zmiany umowy lub umowy
ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, II. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) wykonawcę, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są
istotne w rozumieniu ust. 1e; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w
przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 6) Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie
ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1.1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy
ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
1.2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub
mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza
równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza
lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d)
polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 pkt 1. ppkt 3). 5. Zawsze
dopuszczalne są zmiany nieistotne.
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: 2018-02-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> 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:

