Ogłoszenie nr 601054-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Gmina Nowogród Bobrzański: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty
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
Zamawiający na realizację zadania aplikuje o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, krajowy numer identyfikacyjny
97077075980001, ul. ul. Słowackiego 11 , 66010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.nowogrodbobrz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.nowogrodbobrz.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:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Urzuty
Numer referencyjny: GKZ.271.1.4.2018.MK
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 realizacja robót budowlanych dotyczących
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty, określona w dokumentacji projektowej:
„Przebudowa ist. budynku świetlicy wiejskiej wraz z remontem schodów zewnętrznych i
budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki – etap
II:. I etap inwestycji obejmował budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz
remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej i został w całości zakończony.
Zamówienie dotyczy II etapu projektu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy
budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Brzozowej w m. Urzuty, dz. nr 63, poprzez rozbudowę
sanitariatów wraz z podłączeniem do zbiornika bezodpływowego, budową pochylni dla osób
niepełnosprawnych, ułożeniem chodnika z kostki betonowej oraz remontem sceny w świetlicy
wiejskiej, na podstawie dokumentacji projektowej. Rozbudowa obejmuje dobudowę do
istniejącej części świetlicy pomieszczeń sanitarnych. Dobudowa na rzucie prostokąta o
wymiarach 4,62 x 5,08 m. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą
nawiązującą do istniejącego pokrycia, ściany oparte na ławach żelbetowych. Istniejący budynek
pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
wielospadowym. Konstrukcja dachu krokwiowa z podparciem na ścianach zewnętrznych. Bryła
budynku oparta na planie prostokąta. Budynek posiada jedno wejście od strony frontu i przylega
do budynku 2-kondygnacyjnego Po rozbudowie budynek będzie budynkiem
jednokondygnacyjnym z dachem w części istniejącej o nachyleniu 16º i dachem na części
rozbudowanej o nachyleniu 35º. Wskaźniki techniczne ist. budynku: - powierzchnia zabudowy –
208,0 m2 - powierzchnia użytkowa – 172,6 m2 - kubatura budynku – 1009,0 m3 - wysokość
kondygnacji – 2,89 m; 3,36 m; 3,87 m Wskaźniki techniczne projektowanej dobudowy: powierzchnia zabudowy – 23,5 m2 - ilość kondygnacji – parter - wysokość kondygnacji – 3,0 m
- szerokość elewacji frontowej – 4,62 m - wysokość do okapu – 3,07m - geometria dachu – 2
–spadowy, kryty blachodachówka, kąt nachylenia 35º Zakres robót: 1) Roboty ziemne –
niwelacja terenu, usunięcie warstwy humusu, 2) Wykonanie fundamentów i ściany podziemia,
3) Zasypanie fundamentów z zewnątrz i ubicie, 4) Wykonanie ścian nadziemia, 5) Wykonanie
kominów wentylacyjnych, 6) Docieplenie ścian, 7) Wykonanie paroizolacji, 8) Wykonanie
izolacji poziomej z wełny mineralnej, 9) Wykonanie dachu dwuspadowego o konstrukcji
krokwiowo-jętkowy, pokrycie blachoda-chówką. 10) Roboty dekarskie - wymiana rynien,

założenie drabinek śniegowych, obrobienie krawędzi z blachy 11) Wymiana drzwi
zewnętrznych z PCV 12) Montaż okien z PCV, 13) Montaż drzwi wewnętrznych, 14)
Postawienie ścianek działowych, 15) Wykonanie tynków zwykłych, 16) Uzupełnienie tynków
zwykłych wewnętrznych, 17) Położenie gładzi gipsowej na ścianach 18) Wykonanie warstwy
wyrównawczej i wygładzającej ścian – folia w płynie, 19) Przygotowanie podłoża pod
licowanie ścian płytkami 20) Licowanie ścian płytkami glazurowymi, 21) Szpachlowanie,
malowanie ścian 22) Oczyszczenie elementów drewnianych podciągu, impregnacja, 23)
Wykonanie posadzek, 24) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 25)
Układanie płytek gres, 26) Rozebranie istniejącej drewnianej sceny, 27) Wykonanie nowej
sceny systemowej z elementów aluminiowych, wyłożonej sklejką, 28) Wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, 29) Montowanie urządzeń sanitariów, 30) Montaż urządzeń do
podgrzewania wody, 31) Wykonanie instalacji elektrycznej, 32) Montaż opraw
oświetleniowych, 33) Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, 34) Licowanie ścian
cokołów, 35) Spoinowanie ścian, 36) Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki
brukowej 6 cm, 37) Wykonanie chodnika z kostki betonowej 6 cm, 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztory-sowa, będąca
załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary
mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej
dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastoso-wanie materiałów równoważnych
do określonych przez projektanta po uprzednim zaak-ceptowaniu ich przez zamawiającego. 3.
Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji
zamówienia. 4. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
dopro-wadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5. W celu prawidłowego
sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przed-miotem zamówienia oraz
pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudno-ści i wszelkich innych
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca
przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elemen-ty niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wy-konania robót określoną Polską
Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-bioru Robót. Uwaga: jeśli w projekcie
lub pozostałej dokumentacji przetargowej wskazano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą
normę lub równoważną. 6. Ponadto zakres zadania obejmuje: a) W przypadku zajęcia pasa

drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, b) Zapewnienie kierownika budowy c)
przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie
przedmiotu zamówienia, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie i
wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB f) sporządzenie i wdrożenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) opracowanie książki obmiaru robót lub innego
dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, h) opinia technologiczna lub
operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i po-twierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględ-niające wyniki badań oraz
potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budow-lanym, STWiORB i
programem zapewnienia jakości. i) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu
realizacji zadania j) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał
nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych
SIWZ. k) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem
przyle-głym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. l) Wykonawca ma
obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. m)
Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. n) Informacja dotycząca robót
zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamien-nych. - Roboty zamienne
możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzo-rze umowy, zawsze będą
robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakre-sem określonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty
zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych
niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać
co najmniej warunkom opisanym w dokumen-tach przetargowych. Warunki dotyczą w
szczególności poziomu standaryzacji, od-powiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów
dotyczących danego elementu robót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie
sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w
stosunku do dokumenta-cji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór
Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, -

z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od
woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowią-zującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia: 1. na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub
przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z
zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, 2. z wad dokumentacji
projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45442110-1
45330000-9
45300000-0

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: nie
dotyczy
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: 2018-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga termin zapłaty Z uwagi na ubieganie się przez
Zamawiającego o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zapłata za wykonane
roboty budowalne nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z
instytucją zarządzającą (jeśli Zamawiający otrzyma dofinansowanie), jednak nie później niż
17.12.2018 r. Pomimo wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca może
otrzymać wynagrodzenie dopiero w wyżej określonym terminie. W przypadku wcześniejszego
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z
terminem płatności do dnia 17.12.2018 r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o
otrzymaniu lub braku otrzymania dofinansowania oraz ewentualnym terminie podpisania
umowy o dofinansowanie. Jeśli nastąpi to w terminie przed 17.12.2018 r. i przedmiot
zamówienia zostanie już odebrany przez Zamawiającego wówczas Wykonawca będzie mógł
otrzymać wynagrodzenie w terminie podpisania przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie, budowie lub rozbudowie
budynku o wartości minimum 50.000 zł brutto. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi sto-sunków prawnych. W takiej
sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że przekazanie potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter
rzeczywisty, faktyczny, pozwalający n a realne wykorzystanie z doświadczenia w toku
realizacji zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione Zamawiającemu
przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwo-ści co do tego, czy podmiot
udostępniający swoje zasoby z zakresu doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia.
Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu.
Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt
prawny przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego). Nie jest
zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia
przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla
potwierdzenia rzeczywistego udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny jest osobisty
udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
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: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 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) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ,
pkt 14 i pkt 21 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności; 3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) Odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 6) Zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z 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; 7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) W przypadku ofert wspólnych
dokumenty/oświadczenie składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną. W
przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom lub polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów trzecich Wykonawca przedstawia także ww.
oświadczenia/dokumenty dotyczące tych podmiotów. 8) Brak podstaw do wykluczenia z
przesłanki opisanej w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy pzp Wykonawca potwierdza składają bez
wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o braku przynależności do grupy
kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem
dowodów potwierdzających, że występujące w postępowaniu powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. W przypadku ofert wspólnych
oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o
przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w oświadczenia. 3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub 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 niniejszym rozdziale, zastosowanie mają przepisy §7 i 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016
r. poz. 1126).
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:
Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były/są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku ofert wspólnych wykaz robót budowlanych składa tylko ten Wykonawca, który
wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy kwoty w
złożonym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych i załączonych dowodach wyrażone
będą w walucie innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy
zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie

prowadzona na podstawie treści złożonych dokumentów, dowodów i oświadczeń.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia –
nie spełnia”. Jeżeli Wykonawca nie złożył, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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)
Nie dotyczy

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. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu
środków finansowych do Zamawiającego), w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100) 2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu
GKZ.271.1.4.2018.MK” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na
rachunek Zamawiającego Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim BS Żagań

o/Nowogród Bobrzański 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001 2) w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, ze poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiotu , o których mowa w art. 6b
u7st. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 4. wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5.
Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium
musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta
gwarancji) zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13
niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego
rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9
niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w
sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Spowodował, ze zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego
stronie; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5
niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca ie wyraził zgody
na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które
Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

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:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

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

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
ro-zumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W
powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się
protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie
zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3.
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jed-nej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy, w
przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym
nowa oso-ba musi spełniać wymogi określone w SIWZ oraz spełniać warunki, jakie były
podstawą do oceny oferty na poziomie nie niższym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza się
zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być
uzasadniona. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania
zamówień dodatkowych, których wykonanie jest nie-zbędne dla wykonania przedmiotu
Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wyko-nawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy
poniżej -15˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii,

przeprowadza-nie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć
i - lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku
wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przed-miotu
zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymo-gów
w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z
robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu za-mówienia. 4) W
przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywa-nia
Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymo-gów w
zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z
zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te będą ko-nieczne gdyż
kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo
budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b)
dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, c) zmiany dokonane zostały
podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 4. W przypadku zmniejszenia lub
ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przy-sługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już
koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą
wykonanie robót zamiennych, to ro-boty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu
zamówienia podstawowego na pod-stawie zakresu zmian określonych w protokołach
konieczności oraz na podstawie cen jednost-kowych i czynników kalkulacyjnych określonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole
konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inspektora Nadzoru. Natomiast

wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6.
Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych
robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana
wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych
nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy. 7. Przewiduje się możliwość
dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniż-sze warunki : 1) konieczność
zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości
przedmiotu Umowy. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu
Zamawiający udzielił za-mówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia do-tychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia wa-runki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwy-konawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych
uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru
Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były
postawione w prowadzonym postępowa-niu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby
wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę
ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w
Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w

sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W
przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy,
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 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: 2018-08-22, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: 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:

Zamawiający na realizację zadania aplikuje o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020; Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia publicznego:
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w
Niwiskach w gminie Nowogród Bo-brzański – wartość zamówienia została oszacowana dla
całości projektu.
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