
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bialymstoku: Adaptacja na

przedszkole części budynku XIV LO w Białymstoku, os. Słoneczny Stok, ul. Upalna 26

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

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: ACTUS Zamówienia Publiczne Daniel Ambrożej tel. 601 611 353

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: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w

Bialymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 05055161700000, ul. Upalna 26 , 15-668 Bialystok,

woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48856612902, +48856613229, e-mail lo14@um.bialystok.pl,

faks +48856613279.

Adres strony internetowej (URL): lo14@um.bialystok.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)

Tak

lo14@um.bialystok.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

lo14@um.bialystok.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:

Tak

Inny sposób:

OPERATOR POCZTOWY

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku; ul. Upalna 26;

15-668 Białystok

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)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ff5c2...

3 z 21 25.05.2020, 10:01



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja na przedszkole części budynku

XIV LO w Białymstoku, os. Słoneczny Stok, ul. Upalna 26

Numer referencyjny: 26.3.20

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:

wszystkich części

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 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i

wykonanie niezbędnych robót budowlanych w celu zmiany sposobu użytkowania budynku liceum na

przedszkole. Adaptacji podlega 6 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia socjalne, WC dziewcząt, WC

chłopców, WC personelu, korytarz, bieg klatki schodowej na parterze oraz przedsionek. XIV LO im.

Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zlokalizowane jest przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku. Z

uwagi na niewystarczającą ilość miejsc w oddziałach przedszkolnych zaplanowano inwestycję

polegającą na adaptacji części budynku liceum na przedszkole. Inwestycja pozwoli na zapewnienie
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miejsca w oddziałach przedszkolnych dla dzieci z terenu nie tylko osiedla Słoneczny Stok, ale i

sąsiednich. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, która

powinna zawierać: a) projekt budowlany (5 egz.), b) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie

każda branża i instalacja), c) przedmiary robót (po 2 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), d)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), e)

kosztorysy uproszczone (po 2 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),  f) wersję elektroniczną

opracowania w formacie pdf*, a przedmiary w PDF*, ath*, g) pisemną akceptację inwestora przed

wykonaniem robót w zakresie zgodności projektów z programem funkcjonalno-użytkowym, 2)

uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia np. aktualna

mapa geodezyjna, decyzje, warunki zasilania, opinie, uzgodnienia wymagane przepisami (w tym

uzgodnienie ppoż.), ekspertyza techniczna budynku (niezbędna do zmiany sposobu użytkowania

budynku), 3) uzyskanie pozwolenia na przebudowę części budynku oraz zmianę sposobu użytkowania,

4) wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z: a) organizacją i

zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami niezbędnymi do odbioru końcowego

inwestycji i oddania obiektu do użytkowania, z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie

jej realizacji (realizacja przy czynnym obiekcie), b) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia,

które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, c) przeprowadzeniem wymaganych

pomiarów, prób i badań, 5) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych,

w ilości min. 6 pobytów na budowie. 6) wykonanie inwentaryzacji wewnętrznej całego budynku (wraz

z instalacjami) po zrealizowaniu adaptacji na przedszkole (3 egz.). 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do

SIWZ. 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i

zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno - użytkowego i wystąpić do zamawiającego

o rozstrzygnięcie. 5. Zamawiający wymaga udzielenia, min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za

wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 7. Wykonawca robót (kierownik

budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za

zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 8. Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, a także specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 9. Roboty należy prowadzić

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 47,

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 10.

Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania
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ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 11. Wykonawca jest

zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do

odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 12. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować

wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o

odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty

zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz,

itp.), należy przekazać do skupu złomu. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac

odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w

celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac

budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych

pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Zamawiającego. 13. Wykonawca zabezpieczy teren

prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót

na własny koszt. 14. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zwaną dalej: Kodeks Pracy, w pełnym wymiarze czasu

pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności

czynności: roboty rozbiórkowe, przy czym: 15.1 W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie

zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie

umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 15.2 Obowiązek realizacji

przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy

również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla

osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie

zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy

o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. 15.3 W przypadku zmiany

składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał

się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 15.4 Na każde żądanie

Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i

zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS
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RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 15.5 Nieprzedłożenie

dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 i 15.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku

realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co

skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 15.6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał

Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ

zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot

umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem

tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio -

w pkt. 15.3 i 15.4 powyżej oraz w SIWZ. 16. Wykonawca powinien przygotować zadanie do

przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy

wymagany przepisami prawa budowlanego. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte

zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom

trzecim. 18. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o

którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy

wyraz „lub równoważne". 19. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki

towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia

równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań

przyjętych w dokumentacji projektowej. 20. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 21. Użycie w SIWZ lub

załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy PZP oznacza, że Zamawiający akceptuje

także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi

spełniają równoważne wymagania. 22. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego

niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w
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szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ

lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub

sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie

może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że

wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria

określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach

Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych

parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją

projektową. 23. Zamawiający, w dniu zamieszczenia niniejszej SIWZ, na realizację przedmiotowego

zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto): 490 000,00 PLN Podanie powyższej kwoty nie

stanowi naruszenia art. 86 ust. 3 ustawy PZP, bowiem bezpośrednio przed otwarciem ofert

Zamawiający poinformuje wykonawców o kwocie, jaką przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 24.

Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 03.06.2020 r. o godz. 09:00: p. Ewa

Grygoruk, tel. (85) 661-29-02. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o

którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy PZP. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobą nie jest

wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców

należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45214100-1
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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: 2020-08-14

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 14.08.2020 r., w

tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia

podpisania umowy, 2) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia

podpisania umowy. 2. Data wykonania przedmiotu umowy (zakończenia budowy) jest tożsama z datą

podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Termin skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do

odbioru jest tożsamy z terminem przekazania Zamawiającemu niniejszego zgłoszenia wraz z

dostarczeniem: 1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), zwanej dalej: Prawo

budowlane; 2) oświadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzającego gotowość

przedmiotu umowy do odbioru; 3) dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych

robót z podziałem na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją projektową (w

wersji papierowej i elektronicznej), 4) dowodów poświadczających udział innego 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) w realizacji zamówienia.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: - co najmniej 1 osobę

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów albo uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych

przepisów prawa w specjalnościach: • architektonicznej, • konstrukcyjno-budowlanej, •

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co

najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej, (wymagana aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

oraz dokument potwierdzający uprawnienia). - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność

w okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie,

ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same

uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) – pod rygorem

wstrzymania prac, do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania

robót obciążą Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jednocześnie w ww.

specjalnościach. 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: co
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najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie budynku z

instalacjami, o wartości nie mniejszej niż 220 000,00 zł brutto (każda), (z podaniem wartości

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z

załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

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 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:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
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zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 1) zaświadczenia właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 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; 2)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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; 3) 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 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,

w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Prawa

upadłościowego;

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:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,

zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykazu robót

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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, 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 – Załącznik nr 6 do SIWZ.

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

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.3. Oświadczenie wymagane

od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO - Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4. Dowód wniesienia wadium. 2. Zgodnie z art. 24 ust.

11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
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w postępowaniu.

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. Przystępując do postępowania pn.: „Adaptacja na przedszkole części budynku XIV LO w

Białymstoku, os. Słoneczny Stok ul. Upalna 26” każdy z Wykonawców zobowiązany jest do

wniesienia wadium w wysokości: – 6 000,00 zł (słownie: sześć tys. złotych). 1.1. Prawidłowo

złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Za skutecznie wniesione

wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie

się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w

jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz.

299). 2. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego

prowadzony przez: Bank PKO S.A. nr konta 90 1240 1154 1111 0010 4661 7638 z dopiskiem

„wadium sygn.: 26.3.20”. 3. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego

potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę

rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania

operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej

Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania

rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w

formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia

oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma

znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin

zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do

upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje

się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych
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związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 4. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w

pozostałych formach, należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, w kopercie zapewniającej

nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 5. W przypadku

składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za

wniesione prawidłowo. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz

zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw PZP.

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

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:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

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:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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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: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin 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 Nie

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

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

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:

Nie

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:
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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:

Nie

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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp. 2. Strony mają

prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem

okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem

nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi

inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpi

konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
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planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych

czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) gdy wystąpią opóźnienia

w wydawaniu decyzji, warunków technicznych, zezwoleń, uzgodnień, itp., 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, 5) jeżeli wystąpi brak

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, 6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami, 7) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny

technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany

umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń i rozwiązań projektowych

PFU, stanowiącego załącznik do umowy, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku ograniczenia

zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że

niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, 4) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne

lub techniczne o obiektywnym charakterze. 4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do

akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych robót nie wyższych od średnich cen

publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a

w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 5. Strony

dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie innego podmiotu i osób wskazanych w ofercie, pod

warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych

odpowiednio w § 12 umowy. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony

stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania
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takiej zmiany.

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: 2020-06-10, godzina: 09:00,

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

> pl

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: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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