
Gmina Korfantów: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w

Korfantowie przy ul. Reymonta 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.2 – Efektywność

energetyczna Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu: „

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i

Ścinawa Nyska”

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

Ogłoszenie nr 600011-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.
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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: Gmina Korfantów, krajowy numer identyfikacyjny 53840300000, ul. ul.

Rynek 4 , 48317 Korfantów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4343820 w. 44, e-mail

korfantow@korfantow.pl, faks 774 343 817.

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

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

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

pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

bip.korfantow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

bip.korfantow.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:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4,48-317 Korfantów - I piętro, pokój nr 8, Sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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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: Termomodernizacja budynku

administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4

Numer referencyjny: IKI.VI.271.11.2018.JT

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku

administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4, w tym: docieplenie stropu

w części poddasza, docieplenie ścian elewacji wraz z ułożeniem wyprawy grubowarstwowej oraz
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pracami malarskimi, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz okiennej (pomieszczeń

piwnicznych), odtworzenie profili dekoracyjnych, naprawa zarysowań ścian zewnętrznych, wymiana

bramy mocowanej do elewacji budynku wraz z pozostałymi pracami towarzyszącymi w oparciu o

projekt budowlano-wykonawczy. 1.Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: 1) w zakresie stolarki: a)

wymianę skrzynkowych okien drewnianych na okna PCV rozwierano-uchylne o współczynniku

przenikania ciepłanie większym niż U=1,3 W/m2K – okna piwniczne, studni doświetlających na

elewacjach A-B, B-C 1,82 x 0,52 m – 6 szt. Okna wyposażone w nawietrzaki ciśnieniowe; b) wymiana

drzwi wejściowych - frontowych aluminiowych o wym. 1,90 x 2,77 moraz naświetla strefy wejściowej

o wym. 1,90 x 0,67 m na stolarkę drewnianą o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż

U=1,3 W/m2K. Drzwi powinny zostać wyposażone w elektro zaczep z podłączeniem do

wyprowadzonych przewodów instalacji wew., od strony zewnętrznej w pochwyt, od strony

wewnętrznej w klamkę umożliwiającą wyjście oraz inne elementy wynikające z dokumentacji

projektowej; c) wymiana drzwi wejściowych – bocznych na elewacji A-F, aluminiowych o wym. 1,02

x 2,12 m na drzwi aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,3 W/m2K .

Drzwi powinny zostać wyposażone w elektro zaczep z podłączeniem do wyprowadzonych przewodów

instalacji wew., od strony zewnętrznej w pochwyt, od strony wewnętrznej w klamkę umożliwiającą

wyjście, podpórkę blokującą oraz inne elementy wynikające z dokumentacji projektowej; d) demontaż

3 krat okiennych znajdujących się na Elewacjach F-E oraz D-C (podwórka); e) oczyszczenie

konstrukcji stalowych znajdujących się w ościeżach okien piwnicznych wraz z ich dwukrotnym

malowaniem. Uwaga: Ostateczny wymiary stolarki mogą nieznacznie ulec zmianie, a WYKONAWCA

będzie zobowiązany dokonać pomiarów przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Ewentualne konsekwencje niewłaściwie dobranych wymiarów i parametrów okien i drzwi ponosi

WYKONAWCA; po wymianie okien i drzwi należy ościeża wewnętrzne wygładzić i pomalować w

kolorze dopasowanym do koloru ścian w pomieszczeniu; 2) wymianę bramy drewnianej o wym. 3,80

x 2,20 mzlokalizowanej między przedmiotowym budynkiem a budynkiem sąsiednim - posesja nr 2

(zamontowanej do elewacji B-C) na bramę o konstrukcji stalowej z wypełnieniem pełnym blachą.

Uwaga: Ostateczny wymiary bramy mogą nieznacznie ulec zmianie, a WYKONAWCA będzie

zobowiązany dokonać pomiarów przed jej wykonaniem czy też zamówieniem. 3) docieplenie

poddasza nieużytkowego twardymi płytami z wełny mineralnej o grubości 10 cm oraz współczynniku

przewodzenia ciepła nie większym niż =0,040 W/mK; przewidywana powierzchnia do docieplenia

57,78 m2 w tym m.in.: a) oczyszczenie powierzchni drewnianej stropu wraz z jej impregnacją, b)

ułożenie foli paroszczelnej PE gr. 0,3 mm pod izolację z wełny oraz membrany paroprzepuszczalnej na

tej izolacji, c) wykonanie podłogi na poddaszu nieużytkowym z dwóch warstw płyty OSB gr. 18 mm.

ułożonych na legarach. 4) wymiana rynien i rur spustowych, w tym: a) rozebranie rynien i rur
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spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, b) zamontowanie nowych rur spustowych okrągłych

o śr. 12 cm, – z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,7 mm z podłączeniem do istniejącej kanalizacji

deszczowej; c) zamontowanie rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm – z blachy tytan-cynk o gr.

min. 0,7 mm. Długości odcinków rynien – min. 3 m. 5) w zakresie obróbek blacharskich – przewiduje

się wymianę obróbek pasa pod rynnowego i nadrynnowego, obróbki ścian szczytowych, gzymsów

oraz daszków nad wejściami. Nowe obróbki należy wykonać z blachy tytan-cynk o gr. min 0,55 mm.

6) w zakresie naprawy spękań konstrukcji murów zewnętrznych –w miejscach istniejących zarysowań

ścian zewnętrznych przeprowadzić prace naprawcze wg wytycznych wynikających z dokumentacji

projektowej. 7) docieplenie ścian, obejmujące m. in.: a) odbicie tynków zewnętrznych wraz z

uzupełnieniem tynkiem cementowym kat. II (do wyceny założono50 % tynków do wymiany). Należy

zachować możliwie jak najwięcej istniejących tynków i zdobień. Tynki oraz zdobienia mająwartość

historyczną i należy zachować ich możliwie najwięcej. b) docieplenie należy wykonać w kompletnym

i sprawdzonym systemie ociepleń metodą lekką mokrą ETICS przy wykorzystaniu warstwy styropianu

EPS 70 o współczynniku =0,032 W/mK i grubości 15 cm (łączna przewidywana powierzchnia

ocieplenia wraz z cokołem –ok. 416 m2). Wymaga się, aby w miejscach kołkowania zastosować

zaślepki styropianowe, w pasie o wysokości min. 2 metry nad cokołem zastosować dodatkową

warstwę siatki,W narożach otworów (okna, drzwi) należy wykonać z siatkizbrojenie diagonalne o

minimalnych wymiarach 20x40 cm, c) ocieplenie ościeży oraz nadproży okiennych i drzwiowych w

w/w systemie, płytami styropianowymi EPS 70 o współczynniku =0,032W/mK i grubości 2 cm –

powierzchnia ok 66 m2, d) ochrona narożników wypukłych profilem z tworzywa sztucznego, e)

wyprawa elewacyjna grubowarstwowa z tynku mineralnego o gr. 8-10 mm, f) wyprawy tynkarskie

należy pomalować dwukrotnie elewacyjną farbą silikonową zgodną z założoną kolorystyką. Należy

także zabezpieczyć przed korozją wszystkie zewnętrzne elementy metalowe (barierki ochronne),

używając w tym celu odpowiednich farb, g) odtworzenie profili dekoracyjnych (portale okienne,

drzwiowe, gzymsy nadokienne itp.) na elewacjach A-B, B-C wraz z ich montażem wg wytycznych

wynikających z dokumentacji projektowej, h) schowanie przewodów instalacji znajdujących się na

tynku elewacjiw warstwie ocieplenia, i) wymianę parapetów zewnętrznych na Elewacjach C-D-E-F

-należy zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.55

mm wkolorze brązowym,Krawędzie boczne parapetów należy zakończyć nakładkami PVC w kolorze

parapetów. j) przesuniecie części balustrady zlokalizowanej przy pochylni dla niepełnosprawnych –

Elewacja A-F. k) wysunięcie dwóch agregatów klimatyzacji poza lico ocieplenia (wymiana dwóch

kompletów wsporników) na Elewacji A-F. l) montaż szafki na gniazdo zasilania awaryjnego (elewacja

F-E). m) montaż nowego uchwytu na flagi, nad wejściem głównym do budynku. 8) usunięcie gruzu,

elementów zdemontowanych z elewacji nie przewidzianych do ponownego wbudowaniai innych
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odpadów z budynku oraz ich utylizacja, kosztem i staraniem WYKONAWCY zgodnie z

obowiązującymi przepisami 9) Dodatkowe wymogi stawiane wykonawcy robót: a) na czas robót

remontowych należy zdjąć istniejące tablice, okucia na flagi, lampy, elementy monitoringu oraz

systemu alarmowego itp. Po przeprowadzeniu robót i malowaniu elewacji należy ponownie wszystkie

elementy zamontować orazzdemontowany osprzęt i urządzenia podłączyć do sieci. Ocena elementów

przeznaczonych do demontażu i ponownego wbudowania przeprowadzona zostanie w dniu

przekazania terenu Wykonawcy. b) Wymaga się, aby podczas prac: - wygrodzić strefę prowadzonych

robót przed dostępem osób trzecich, niepowołanych, - zabezpieczyć rusztowania siatką ochronną, -

zabezpieczyć okna i drzwi oraz inne elementy wymagające folią ochronną, c) przygotowanie i

przekazywanie Zamawiającemu dokumentów oraz innych informacji (w tym rozliczeniowych) w

formie oraz terminach określonych w SIWZ oraz m. in. w projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111100-9

45262120-8

45261320-3

45261420-4

45262690-4

45262400-5

45321000-3

45340000-2

45410000-4

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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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: 2018-01-11

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: w dniu

podpisania umowy.

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 szczegółowych wymagań w zakresie spełniania

tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 250.000,00 zł. Ocena spełniania warunku

nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.Apkt

3ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2do SIWZ) Następnie na podstawie dokumentu o którym mowa w

rozdziale VIII.Bpkt 1 ppkt 3 SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: a) doświadczenie: Zamawiający uzna, że

Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia,

tj. dwie roboty budowlane, polegające na ociepleniu elewacji budynków o powierzchni ocieplanych

ścian min. 400 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto – warunki minimalne dla

każdej wykonanej roboty. Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały

wykonane należycie i prawidłowo zakończone. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie

złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.Apkt 3ppkt 1) SIWZ

(załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale

VIII.B pkt 1 ppkt 1) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik

nr 6 Do SIWZ). b) osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca

spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie: Kierownik robót w specjalnościarchitektonicznej lub

konstrukcyjno – budowlanej, który spełnia łącznie następujące warunki: 1)posiada odpowiednie

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej oraz jest

zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów; 2) posiada co najmniej3-letnie doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego

stanowiska rozumie się sumę lat przepracowanych na odpowiednich stanowiskach (przy pełnieniu

funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru, kierownika robót budowlanych). Suma tych lat

(suma przepracowanych okresów) powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego

pięcioletniego doświadczenia. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz

z podaniem stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach wraz z

wykazem robót, przy realizacji których zdobył wymagane doświadczenie. Ocena spełniania

warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale

VIII.Apkt 3 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu o którym

mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 2SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie

Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).

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:

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
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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 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
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właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

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

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)

odpis z właściwego rejestru lub 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 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:

1) 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 działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu zrealizowanychrobót stanowi załącznik nr 6

do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze

podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. dwie roboty budowlane, polegające na

ociepleniuelewacji budynków o powierzchni ocieplanych ścian min. 400 m2 oraz o wartości nie

mniejszej niż 200.000,00 zł brutto – warunki minimalne dla każdej wykonanej roboty. Informacje

dodatkowe: a)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą

wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek, b)wykonawcy składają również dokumenty

(dowody), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo

ukończone. Dokumentami (dowodami), o których mowa w podpunkcie b) mogą być: 

poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 2) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
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świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7

do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje

następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: Kierownik

robót w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej, który spełnia łącznie

następujące warunki: 1) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie

Inżynierów; 2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy

lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez wymagania

minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się sumę lat

przepracowanych na odpowiednich stanowiskach (przy pełnieniu funkcji kierownika budowy,

inspektora nadzoru, kierownika robót budowlanych). Suma tych lat (suma przepracowanych

okresów) powinna odpowiadać co najmniej długości wymaganego trzyletniegodoświadczenia.

Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem

stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach wraz z wykazem robót,

przy realizacji których zdobył wymagane doświadczenie. 2) Dokumenty potwierdzające, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W

przypadku złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej należy złożyć również potwierdzenie opłacenia

polisy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

1. Kosztorys ofertowy uproszczony (kalkulacja uproszczona), który powinien zostać sporządzony

w oparciu o dokumentację projektową, SIWZ, STWiOR (Szczegółowe specyfikacje techniczne),

obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i

wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, Kp, Zysk) wraz z zestawieniem

ilościowo-rzeczowym materiałów planowanych do zabudowania, zawierającym ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji oraz ich wartość zaokrąglone do dwóch miejsc po
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przecinku. Wartość danej pozycji kosztorysowej winna stanowić iloczyn jej ceny jednostkowej oraz

ilości przedmiarowej; 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy; 3. Pełnomocnictwo osób

podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy; 4.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do grupy kapitałowej; 5. Potwierdzenie wniesienia wadium;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł zł (słownie: sześć tysięcy

złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)

pieniądzu, 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 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium należy

wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza

wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS

Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001 (kopię potwierdzenia wpłaty

proszę dołączyć do oferty), b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu

dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w

taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych

oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne

oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4. Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

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

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c)

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
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upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 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. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie

wadium przez Zamawiającego: 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. 1ustawy 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. 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 (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30

dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

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:
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Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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:
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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 60,00

Gwarancja i rękojmia 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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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:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10% (dziesięć procent) ceny całkowitej

podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest

dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 i

2 ustawy Pzp najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Strony przewidują następujące

rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy,

gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmniejszenie lub

zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia lub

zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.1, 3) zmiana pierwotnie

przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji

projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana

podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego, czy polepszeniem warunków eksploatacji,

bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się

niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 4) zmiana

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu,

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź

podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego czy zwiększeniem bezpieczeństwa na

budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów,

sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)

gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia

niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych

zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych (opisanych w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), potwierdzonych wyciągiem (raportem) z

zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy lub przerw w

dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad7 dni, e) konieczności zmniejszenia lub

zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w

interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od

WYKONAWCY, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, h)

konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i)

konieczności zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego, j) realizacji robót

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i
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uwzględnienia wzajemnych powiązań, 6) zmiana harmonogramu rzeczowego i/lub zmiana

finansowania: a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowyw razie

zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), b) na skutek zaistnienia

którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5), c) w przypadku zmiany wysokości

wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności

wskazanej w pkt. 7), d) w przypadku zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie

gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, w przypadku zmiany pierwotnie

przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu. urządzeń w razie

zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4). 3. Zmiany umowy przewidziane w

ust. 2 dopuszczalne są. na następujących warunkach: • ad. pkt 1) – zmniejszenie lub zwiększenie

zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, • ad. pkt. 2) —

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia WYKONAWCY określonego kwotą na podstawie

kosztorysu powykonawczego, w § 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego

(zaniechanych robót) lub zwiększonego zakresu zamówienia obliczonej na podstawie kosztorysu

powykonawczego, • ad. pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z

ewentualną, zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego

podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ

na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnianiem, z zastrzeżeniem, ze

ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz: z

przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia

należnego WYKONAWCY, • ad. pkt- 4) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające,

co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę

wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem,

że ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia

należnego WYKONAWCY, • ad. pkt 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  lit. a) — o

okres umożliwiający osiągniecie uzasadnionego interesu publicznego,  lit. b) — o okres działania

siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  lit. c) — o czas trwania

niesprzyjających warunków atmosferycznych,  lit. d) —o okres występowania przerwy lub przerw w

dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni,  lit. e) — o okres proporcjonalny do
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zmniejszonego zakresu,  lit. f) — o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,  lit. g) — o

okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie oraz okres

niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w

projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres

przedmiotu umowy,  lit. h) — o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

 lit. i) — o okres wynikający ze zmian w pianie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie

gminy),  lit. j) — o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  lit. k) — o-

okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, • ad. pkt. 6)

—zmiana finansowania:  lit. a) — stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako

konsekwencja działań określonych w ad pkt 1) i 2),  lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistniałymi

okolicznościami,  lit. c) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań

określonych w ad. pkt 7).  lit. d) — w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym

ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie

uzasadnionego interesu publicznego, • ad. pkt. 7) — zmiana wysokości wynagrodzenia należnego

WYKONAWCY:  lit. a) — zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do

części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszy umową, po dniu

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz: wyłącznie do

części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i

usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość

wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek WYKONAWCY o

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę

wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY,  lit. b) — zmiana wysokości wynagrodzenia

jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad. pkt 3) i 4), o różnicę wartości robót

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów

budowlanych, sprzętu, urządzeń, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w

oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych. 4. Nie

jest dopuszczalna zmiana WYKONAWCY, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek

handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 5. Poza przypadkami, o

których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach

i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 – 6 oraz w ust. 1a

– 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

późn. zm.). 6. Dodatkowo wprowadza się następujące możliwości zmiany umowy: 1) z powodu
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działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją

winy którejkolwiek ze stron, 2) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a

wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub

powszechnie obowiązujących przepisów, 3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez

Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 5) koniecznością wykonania

robót zamiennych, 6) koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. 7. Wszystkie powyższe

postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Określa się następujący tryb dokonywania

zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) zmiana umowy może być dokonana na

uzasadniony wniosek Stron; b) Strony wnioskują do siebie w sprawie możliwości dokonania zmian. 2)

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w

stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo WYKONAWCY lub

ZAMAWIAJĄCEGO, protokół konieczności itp. 3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w

pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.Projekt aneksu przygotowuje ZAMAWIAJĄCY. 6.Postanowienia umowy zawarto w

projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

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: 2018-08-22, 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
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df5081...

23 z 23 2018-08-06 16:31


