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Ogłoszenie nr 515180-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowicach: ,,Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości
Duńkowice II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa Nr 000999- 6935-UM-0911651/19 z dnia
09.12.2019 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, a
Ochotniczą Strażą Pożarną w Duńkowicach
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
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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowicach, krajowy numer identyfikacyjny
65150149400000, ul. Duńkowice 16 , 37-550 Duńkowice, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 510
148 316, e-mail ospdunkowice@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.ospdunkowice.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: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie użyteczności publicznej
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
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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://www.ospdunkowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.ospdunkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem posłańca, we wskazanym wyżej miejscu lub za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
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Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.),
Adres:
Urząd Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 , 37-550 Radymno, Biuro podawcze (parter).

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: ,,Urządzenie parku rekreacyjnego w
miejscowości Duńkowice II”
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

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:
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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: Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice. Teren objęty
opracowaniem położony jest w miejscowości Duńkowice działka o numerze ewidencyjnym gruntów
1200/2 o powierzchni 0,93 ha jest własnością Gminy Radymno. Część działki o pow. 0,42 ha został
użyczony do bezpłatnego używania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach z przeznaczeniem na
działalność statutową tj. upowszechniania w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej. Na działce od strony południowej zlokalizowany jest
budynek Świetlicy Wiejskiej. Teren od północy jest wolny od zabudowy. Na tym terenie planuje się
realizację boiska sportowego wielofunkcyjnego 1. Zakres prac budowlanych to między innymi: -budowa
boiska sportowego wielofunkcyjnego koszykówka (dł-28 M szer-15 m), siatkówka dł-18 m szer. 12),
-budowa alejek z kostki betonowej, -montaż ławek, koszy na śmieci i leżaków, -budowa altany ,
-wyrównanie terenu, sadzenie krzewów, drzew, wykonanie trawników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został przedstawiony w n/w dokumentach: 1) dokumentacji projektowej; 2) specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) przedmiarach robót (pomocniczo), 4) projekcie
umowy wraz z załącznikami, 5) Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na podstawie
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28
października 2019 r 4. Roboty budowlane związane z Urządzaniem parku rekreacyjnego należy wykonać
w oparciu o dokumentację projektową – pn. “Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości
Duńkowice”. Stanowiące załącznik Nr 1(A-C) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233200-1
45233250-6
45112720-8
45112710-5
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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: 30

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie
doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, wykonał, co najmniej: - 1 zamówienie na robotę budowlaną polegającą na budowie alejek z
kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 100 m², lub budowie boiska/rozbudowie boiska - o
powierzchni nie mniejszej niż 420 m², potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, Zamawiający uzna, że
Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca
wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej: - jedną osobą
posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
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: Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie jedną umowę. Przez wykonanie
robót należy rozumieć: 1) roboty rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) roboty zakończone w w/w
okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
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)
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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) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z 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, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8
ustawy Pzp; 3) 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 ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
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, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.; 6) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
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(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót 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 te roboty zostały wykonane – wzór
wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ – z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt.
I.1.2).b) rozdziału II SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub 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; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informację o podstawie dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do
SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. I.1.2).c) rozdziału II SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór
stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 2)
wypełniony i podpisany formularz ofertowy Załącznik Nr 2 do SIWZ ; 3) Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.1.1) II rozdziału
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SIWZ; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, przedstawia zobowiązanie, o którym
mowa w pkt II.3 II rozdziału SIWZ. 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym
rejestrze; 6) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. V.1 II rozdziału SIWZ; Wykonawca, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.ospdunkowice.pl, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, 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

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
Wadium 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium - o wartości 2 600,00 zł. (słownie: dwa
tysiące sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Radymno 199107
0007 2001 0007 1840 0001, a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie
się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w Biurze
podawczym na parterze Urzędu Gminy Radymno w Radymnie przy ul. Lwowskiej 38 w formie
oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie
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poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich
dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno
wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego
pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i
5 Pzp. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.03. 2020r.
do godz. 11:00 z dopiskiem: Wadium na ,,Urządzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Duńkowice
II” 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być
wystawione na Ochotnicza Straż Pożarną w Duńkowicach; 2) zawierać w swej treści oświadczenie
gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie Zamawiającego. 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres
związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8.
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w
okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający dokona zwrotu
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt IX.10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego
zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy 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:
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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:

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
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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)
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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja 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:
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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:
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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. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2
ust. 1 pkt. 2, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 1) wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac
objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o
okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,
robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia
lub wstrzymania prac; 3) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez
Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z
korzystania z tych środków; 4) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez
właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 5) przedłużające
się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także
decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, o czas
wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy; 6) działania
siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią
powołuje, i których konsekwencji mimo pomimo zachowania należytej staranności nie można było
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły
wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze
niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy
zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą
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warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady
atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane
z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o
okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zasadach I w sposób określony w ust. 4 –
14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 4.
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowania, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. W
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. Zmiana wysokości
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, będzie obejmować
wyłącznie część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.
3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników świadczących pracę, odpowiadającą zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
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pracowników świadczących pracę, odpowiadającą zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy. 9. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust.
3,Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia, do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 10. W przypadku
zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia
przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie,
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku
otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu
wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. 13. W przypadku
opisanym w ust. 12 przepisy ust. 8 i 9 stosuje się. 14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3,
polegającej na zmniejszeniu obciążeń Wykonawcy, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zmianę
kwoty wynagrodzenia – przepis ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 15. W przypadku zmian umowy w
zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1 2 oraz 4 6, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie
Zamawiającego. 16. Po ustaniu przyczyn opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 17. Wraz z
zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń
uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez
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który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany. 18. Dowodami mogą być w szczególności: 1)
informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które
powołuje się Wykonawca; 2) dokumentacja fotograficzna; 3) pisma właściwych organów; 4) decyzje
administracyjne wydane przez właściwe organy; 5) oświadczenia Wykonawcy. 19. Wraz z
zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 20. W
przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca może złożyć wniosek o
wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 21. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu
zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, o których mowa w ust. 2. 22. W przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio. 23. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.
2 pkt 1 – 2 oraz 4 6, Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7
dni kalendarzowych może wydłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 21 stosuje
się odpowiednio. 24. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści
zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany związanej z rezygnacją przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 25. Zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej nie wymagają aneksu do umowy w przypadku gdy nie powodują one zmian wysokości
wynagrodzenia lub terminu realizacji przedmiotu umowy i mogą być dokonane: 1) na wniosek
Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania
elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje
zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający
opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania
przez nadzór inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 2) na wniosek
Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu
wykonywania elementów robot, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany
rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. 26. W przypadkach zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej Zamawiający sporządzi protokół konieczności. 27. Protokół konieczności ze
strony Wykonawcy musi być podpisany przez osobę umocowaną w umowie i kierownika budowy, ze
strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiającego. Protokół jest
ważny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobę upoważnioną. 28. Wszystkie zmiany
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umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
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: 2020-03-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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