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Ogłoszenie nr 533972-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Gmina Miejska Iława: „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1
Maja 5A w Iławie"
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
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, krajowy numer identyfikacyjny 52437000000000, ul.
ul. Niepodległości 13 , 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089)
6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.umilawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.bip.umilawa.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 zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 120 (KANCELARIA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów
terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie"
Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.271.12.2020
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii
zajęciowej przy ulicy 1 Maja 5A, na działkach nr 8/1 i8/2 obręb 9 o kubaturze łącznej 3177 m3
(budynek 3085 m3 , garaż 92 m3) oraz łącznej powierzchni zabudowy 937,64 m2 polegającej na: a)
zabezpieczeniu terenu rozbiórki (w tym istniejących drzew i krzewów), utrzymywania w czystości
dróg dojazdowych do terenu rozbiórki oraz przeprowadzeniu prac przygotowawczych: - odłączeniu
wszystkich czynnych przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę z właściwymi
administratorami sieci, (do dokumentacji przetargowej załączono wstępne uzgodnienia z gestorami
sieci). Zasilenie energetyczne należy pozostawić na fundamencie usytuowane przy ścianie budynku,
koszty przebudowy zasilenia nieruchomości ponosi Zamawiający. b) wykonaniu prac rozbiórkowych
według przedmiaru robót będącego załącznikiem do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
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Odbioru Robót Budowlanych z uwzględnieniem uporządkowania przyległego terenu po rozbiórce. 2.
Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub
„przedmiotem zamówienia”. 3. Materiały rozbiórkowe pochodzące z robót przeprowadzonych w
ramach zamówienia stanowić będą własność Wykonawcy i uwzględnia to w cenie ofertowej.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania materiałów rozbiórkowych w sposób
przewidziany art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U 2019 r. poz. 701 z
późn. zm.). 4. Wyjątek stanowią: a) okładziny z płyt zawierających azbest, które Wykonawca
zobowiązany jest do zeskładowania na paletach w miejscu zapewniającym dojazd pojazdów
wielkogabarytowych odbierających odpad po wcześniejszym zabezpieczeniu taśmami i czarną folią.
Zamawiający zapewnia transport i utylizację płyt okładzinowych zawierających azbest. b) kostka
brukowa betonowa, płytki betonowe 35x35cm oraz płytki betonowe 50x50 cm, które należy ułożyć na
palety i przewieźć na miejskie składowisko materiałów przy ul. Komunalnej w Iławie, c) kostka
kamienna, którą w stanie luźnym należy przewieźć na miejskie składowisko materiałów przy ul.
Komunalnej w Iławie. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień: CPV 45111100-9, 45111220-6, 45111213-4 6. Realizacja zamówienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 7. Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w
STWIORB oraz SIWZ i wzorze umowy pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorze umowy oraz będą zgodne
pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba
elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki
materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z
art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający
określił w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia normach,
aprobatach, specyfikacji technicznej i systemie odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w ww. dokumentach 9.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Stosownie do
treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne, zagęszczanie i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w SST na
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podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(Dz.U.2019.1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej
oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku
nr 6 do SIWZ - wzorze umowy - §9 i §10.

II.5) Główny kod CPV: 45111100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111220-6
45111213-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia 1) Termin rozpoczęcia realizacji
zamówienia - od dnia podpisania umowy 2) Termin zakończenia realizacji zamówienia – w ciągu 30
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dni od daty przekazania terenu budowy, nie później jednak niż do dnia 15.07.2020 r.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: a) dla uznania że Wykonawca spełnia
warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie
ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane.
Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”,
należy rozumieć rozbiórka obiektów budowlanych o wartości robót budowlanych min. 75.000,00 zł
brutto. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający
warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało
dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a)
SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 4a do SIWZ)
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należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww. warunek. 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował w
trakcie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz
nadzorowanie realizacji zamówienia tj.: a) Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjnobudowlanej - minimalne wymagania: - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww.
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, Ocena spełniania warunku
nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym
mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust.
8 pkt.1) lit. a) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 4b do SIWZ). Zamawiający określając
wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o
wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka
polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i
dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje, że
wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 4b do SIWZ brały bezpośredni udział w
wykonywaniu zamówienia. W przypadku składnia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną
część zamówienia Wykonawca składa przedmiotowy wykaz tylko raz z wykazaniem wszystkich
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wymienionych wyżej osób. 2.3.3) potencjał techniczny : Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
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: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:
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 Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż
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6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
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) 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 - zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ b) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych 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 - zgodnie z załącznikiem nr 4bdo 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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
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sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia
oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku
wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 9.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów
dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert 11. 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 §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) 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 z zachowaniem terminów ich
wystawienia, o którym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 13. W przypadku wskazania przez
wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, w formie
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elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne

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
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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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:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Doświadczenie kierownika budowy (Db) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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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:
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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:
§9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 ust. 1
niniejszej Umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas
wstrzymania, 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze
względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie
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terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4)
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania,
normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b)
klęski żywiołowe – fakt ten musi zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności i musi
być potwierdzony przez Zamawiającego. 5) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących
koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten
Wykonawca mus zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji
i musi być potwierdzony przez Zamawiającego. 6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7) odmowy wydania przez właściwe
organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 8)
niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) działania siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. 10) wystąpienia okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 11) wystąpienia
zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. 12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB
oraz SIWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 13) wystąpienia
odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ warunków
terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
obiektów budowlanych. 14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego. 15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych
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lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym
przedmiotu Umowy. 2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu
budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych. 4) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub
technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. 5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 6) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i
nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7
dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do przedłużenia Terminu wykonania robót. 7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy. 8) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku,
gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki
określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
zamawiającego. 9) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w pkt. 6 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót. 10) Ograniczenie
zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i
prawnych dla Zamawiającego, w przypadku: a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,
b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć, c) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
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rozwiązaniami określonymi w przyjętym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i
gospodarczego, d) wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamówienia, wynagrodzenie określone w §6 ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone,
zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robót
Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu robót już wykonanych oraz materiałów i
urządzeń zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robót podlegających ograniczeniu.
Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń
dokonanej na terenie budowy. 11) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §6 ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana
podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 12)
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie. 13) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie. 14) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie
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w umowie. 15) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie
spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 16)
Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 17) siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt
12) i 13), Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy Pzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 18) - 20), zmiany postanowień
umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o których mowa w
ust. 3 pkt 18) i 19), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 7. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1)-15) przypadkach
wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie
terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1). 8. Jeżeli z
jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót
lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie,
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 9. Zamawiający ma możliwość
przedłużenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 10.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 11. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1
Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w
szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych
rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-11, godzina: 10:30,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Znak Postępowania: ZP.271.12.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego
należy posługiwać się tym znakiem. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert
(zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert tj. 04.05.2020r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie
udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania
wykonawców.Uwaga: Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośba o potwierdzenie chęci osobistego
uczestnictwa Wykonawców na sesji otwarcia ofert na dwa dni prze ostatecznym terminem otwarcia
ofert na adres email: przetargi@umilawa.pl. W trosce o bezpieczeństwo pracowników Urzędu Miasta
Iławy oraz osób reprezentujących Wykonawców w czasie sesji jawnego otwarcia ofert, z uwagi na
ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, a także w
związku z przyjętymi przez Sejm RP zmianami w tzw. ustawie o COVID-19, Zamawiający musi
zorganizować, dostosować środki bezpieczeństwa do liczby osób.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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