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Ogłoszenie nr 663001-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Modernizacja basenu przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14
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: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego,
krajowy numer identyfikacyjny , ul. Plac Słowiański 17 , 82200 Malbork, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

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 - POCZTA, KURIER, OSOBIŚCIE
Adres:
Powiat Malborski Plac Słowiański 17 Sekretariat pokój 24 82-200 Malbork

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: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14
Numer referencyjny: OR.272.45.2018.MS
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 modernizacja pomieszczeń obiektu sportowego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14. Z uwagi
na kompleksową wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, robotami
budowlanymi będą objęte pomieszczenia: sala basenowa, umywalnie, szatnie, pomieszczenia
sanitarne, toalety, pomieszczenia gospodarcze, sale lekcyjne oraz pozostałe pomieszczenia w
niezbędnym zakresie po wykonaniu wymiany ww. instalacji. W ramach inwestycji zostanie
zmodernizowana instalacja technologiczna wody basenowej, przebudowie podlegać będzie węzeł do
rozdziału zimnej wody i ciepłej wody użytkowej, wymianie podlegać będzie wentylacja mechaniczna
wraz z montażem nowej centrali wentylacyjnej dla obsługi Sali basenowej. Wymieniona zostanie
instalacja elektryczna oraz hydrantowa ochrony p.poż. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości.
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Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W
MALBORKU Plac Gabriela Narutowicza 14 82-200 Malbork Realizacja zadania w części obiektu
sportowego obejmuje w szczególności: - przygotowanie terenu budowy; - roboty rozbiórkowe
okładzin ściennych, podłogowych, sufitowych; - roboty demontażowe stolarki drzwiowej i okiennej,
armatury sanitarnej i elektrycznej; - roboty wykończeniowe: tynkowanie, izolacje powłokowe,
malowanie, okładziny glazurnicze ścian i podłóg; - montaż sufitów podwieszanych, - montaż stolarki
okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej; - wykonanie zbiornika przelewowego w pomieszczeniu
filtrów; - montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia stałego: pochwytów,
luster, wieszaków, podajników: mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych; - przebudowę i
wymianę instalacji technologicznej wody basenowej; - przebudowę węzła do rozdziału zimnej wody i
przygotowania ciepłej wody użytkowej; - wymianę instalacji wentylacji mechanicznej do obsługi sali
basenowej wraz z montażem centrali wentylacyjnej; - wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej; wymianę instalacji centralnego ogrzewania; - wymianę instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres i
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45212212-5
45223200-8
45223500-1
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
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45450000-6

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

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

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

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 miesięcy od dnia
przekazania placu budowy.

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: Opis spełnienia warunku Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony,

2018-12-19, 10:06

7 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bfc90a...

jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą
spełniać warunek, o którym mowa w powyższym ppkt łącznie poprzez zsumowanie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis spełnienia warunku: 1) Zamawiający uzna, że warunek zostanie
spełniony przez Wykonawców, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej
jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem remont / przebudowę i / lub budowę
budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 2.000.000,00 zł
brutto; (za zakończone zamówienia Zamawiający uznaje zamówienia dla którego został podpisany
protokół odbioru robót lub inny dokument, z którego będzie wynikała powyższa informacja); W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z
Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności, o których mowa w
powyższym ppkt w pełni samodzielnie. 2) Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony przez
Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji 3 osoby do pełnienia funkcji: a) kierownika budowy – 1
osoba - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń w pełnieniu funkcji kierownika budowy, który kierował co najmniej jednym remontem / przebudową i / lub budową budynku użyteczności
publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto; b) kierownika robót sanitarnych – 1
osoba - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w pełnieniu funkcji kierownika
budowy/robót, - który kierował co najmniej jednym remontem / przebudową i / lub budową
budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto; c) kierownika
robót elektrycznych – 1 osoba - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń w pełnieniu funkcji kierownika budowy i / lub robót, - który
kierował co najmniej jednym remontem / przebudową i / lub budową budynku użyteczności
publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto; Zamawiający dopuszcza możliwości
łączenia ze sobą powyższe funkcje przez jedną osobę. Wykonawca w celu uzyskania punktów w
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kryterium B i C oceny ofert, musi wykazywać się doświadczeniem kierownika budowy i / lub
kierownika robót sanitarnych osób wskazanych w ppkt a) i / lub b). Wykonawca może korzystać z
podwykonawcy, czy też zasobów innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji
zamówienia, w zakresie kryterium oceny ofert, w celu otrzymania wyższej liczby punktów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych
powyżej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (odpowiadająca warunkowi
określonemu w Rozdziale 5A w ppkt 2.2.1), b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 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 (odpowiadające warunkowi określonemu
w Rozdziale 5A w ppkt 2.3.1), c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (odpowiadające warunkowi określonemu w Rozdziale 5A w ppkt 2.3.2) – zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Informację o części zamówienia,
którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do
SIWZ. 3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych
podmiotów – jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24
ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) – 2) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeśli dotyczy. 5) Dokument potwierdzający
wniesienie wadium. 6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z
przedstawionych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza – Zamawiający może wezwać do przedłożenia oryginału
pełnomocnictwa Wykonawcę w sytuacji gdy ten złoży pełnomocnictwo w formie kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa). 7) Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). UWAGA: powyższe oświadczenie
Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego (http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia pod nr
OR.272.45.2018.MS) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

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
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1. Ustala się wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero
groszy) 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Bank Millennium S.A. nr Konta 15 1160 2202 000000 0258585462 z adnotacją „wadium
– „Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu
Gabriela Narutowicza nr 14” - Nr sprawy OR.272.45.2018.MS 2) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669) UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do
kasy wadium w postaci pieniądza. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego
przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują
uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. Wadium wniesione w
pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu
należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w
formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu
należy wpiąć do oferty lub złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego I piętro – kasa czynna w dni
powszedni w godzinach 08:00 – 14:00. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument
stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta / poręczyciela. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez
notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do
zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty
jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z
udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
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najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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:
Nie

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

60,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00

doświadczenie kierownika robót sanitarnych 20,00

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:
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w
Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna
treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie
zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Wszelkie
zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.144

2018-12-19, 10:06

17 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bfc90a...

ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w
umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny
na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o
czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu
wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 3)
przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub
inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp.
niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4)
przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót
zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6)
przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania
robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego, 7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych
parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8)
przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w
szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 9) przedłużenia terminu wykonania umowy w
związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 10) zmiany podwykonawcy robót,
11) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach
zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 12) zmiany wynagrodzenia
wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 13) zakresu Przedmiotu Umowy i
wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych
albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 18
Umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona: 1) koniecznością dokonania zmian
dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania
robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami istniejącymi na placu budowy,
bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 3)
koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 4) zaistnieniem nieprzewidzianych
warunków, przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 5) zmianą
obowiązujących przepisów prawa, 6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji
(użytkowania) obiektu budowlanego, 7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych
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robót budowlanych, 8) podniesieniem wydajności urządzeń, 9) podniesieniem bezpieczeństwa
wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 10) usprawnieniem w trakcie użytkowania
obiektu budowlanego, 11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w
dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 12) śmiercią, chorobą lub innym
zdarzeniem losowym, 13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających
z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, 14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami
spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi
Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 15)
siłą wyższą. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę
przedstawia: zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar
robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiającego. 5. Wszystkie postanowienia wymienione powyżej stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian. 6.
Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego przez
Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje
skutków prawnych. 8. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana adresu do korespondencji; 2) utrata
mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy; 3) zmiana osób, wskazanych w
umowie jako przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 9. Zmiany, o których mowa w pkt 8 pkt
1) i 2) dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia strony i wywołują skutek od
dnia doręczenia go drugiej Stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-14, godzina: 13:00,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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