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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 543799-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.
Roboty budowlane
Gmina Sztabin:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020.
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: nie dotyczy
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
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W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sztabin, krajowy numer identyfikacyjny 54220900000, ul.
ul. Augustowska 53 , 16310 Sztabin, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 439 750, email Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl, faks 876 439 751.
Adres strony internetowej (URL): http://www.sztabin.ug.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
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): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ugsztabin.bip.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://ugsztabin.bip.gov.pl/ http://www.sztabin.ug.gov.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy
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:
2

OAG.271.03.2018.JL
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie”

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
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)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie
Numer referencyjny: OAG.271.03.2018.JL
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:
nie dotyczy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z
termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie, w
ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w
Sztabinie”. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej,
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przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z
uwagi na to , że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową, w przypadku
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do
wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W ramach
zamówienia zrealizowane zostaną roboty budowlane w zakresie docieplenia i wymiany
stolarki, modernizacja instalacji elektrycznych oraz modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania. Poniżej przedstawiono główne elementy planowanych do wykonania robót:
w zakresie docieplenia i wymiany stolarki: roboty rozbiórkowe i demontażowe,
docieplenie stropodachu łącznika sali gimnastycznej, docieplenie stropodachu nowej
części szkoły z częścią mieszkalną, docieplenie stropodachu zaplecza sali gimnastycznej,
docieplenie ścian nadziemia starej części szkoły, docieplenie tarasu nad pokojem
nauczycielskim, docieplenie ścian piwnic ogrzewanych nowej części szkoły, docieplenie
dachu starej części szkoły (część nad kotłownią), docieplenie ścian nadziemia nowej
części szkoły z częścią mieszkalną, docieplenie ścian piwnic ogrzewanych starej części
szkoły, docieplenie ścian piwnic nieogrzewanych nowej części szkoły, docieplenie ścian
piwnic nieogrzewanych starej części szkoły (pomieszczenia kotłowni), docieplenie ścian
sali gimnastycznej, zaplecza sali gimnastycznej i łącznika, wymiana okien piwnic w
pomieszczeniach kotłowni, wymiana drzwi zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
wymiana okien sali gimnastycznej i łącznika, prace wykończeniowe i brukarskie na
zewnątrz budynku prace porządkowe, w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych:
wymiana żarówek, świetlówek na LED w oprawach oświetleniowych na
energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych na LED, demontaż starej i montaż
nowej instalacji odgromowej, pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, wykonanie badań i
pomiarów instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. w zakresie
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejących kotłów olejowych
na kotły na pellet z zasobnikiem i podajnikiem, wymiana niesprawnej armatury np.
zaworów odcinających, uzupełnienie lub wymiana przewodów poziomych, montaż
nowych grzejników , montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach i
odpowietrzników automatycznych, płukanie instalacji c.o. oraz próba na gorąco z
regulacją, montaż instalacji solarnej.
2. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z pełną dokumentacją projektową oraz lokalnymi
warunkami realizacji zamówienia.
3. Wymagania dotyczące terminów realizacji robót: 1) Zamawiający informuje, że wszystkie
roboty będą wykonywane w czynnym budynku szkoły podstawowej, dlatego też ich
realizacja musi być uzgodnione z Zamawiającym i dyrektorem szkoły. Wymaga się
szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich
zabezpieczeń i osłon, utrzymania placu budowy w należytym porządku. Roboty głośne i
uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z
zamawiającym i dyrektorem szkoły. Wykonywanie robót należy prowadzić bez
wstrzymania ruchu w obiektach i w sposób niedezorganizujący pracy na ich terenie.
Wykonywanie długotrwałych robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie),
wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi należy
prowadzić po godzinach pracy szkoły lub w dni wolne od pracy szkoły. Wykonawca
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zabezpieczy plac budowy w sposób uniemożliwiający przedostanie się kurzu i
zanieczyszczeń do pomieszczeń nie objętych zakresem prac. Do zadań wykonawcy należy
zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, a także bieżące
sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych w
trakcie wykonania prac istniejących elementów wykończeniowych. 2) Zamówienie
obejmuje m.in. modernizację instalacji elektrycznej poprzez wymianę opraw
oświetleniowych w całym budynku szkoły. Ze względu na charakter tych robót
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót instalacyjnych związanych z
montażem nowych opraw w okresie wakacji. 3) Zamówienie obejmuje m.in. modernizację
instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymianę istniejących kotłów centralnego
ogrzewania, które w okresie letnim produkują ciepłą wodę użytkową na potrzeby szkoły
oraz mieszkań komunalnych znajdujących się w budynku szkoły. Wykonawca
zobowiązany będzie do: - rozpoczęcia robót instalacyjnych w kotłowni po zakończeniu
sezonu grzewczego tj. nie wcześniej niż w drugiej dekadzie maja br., - wykonania robót
instalacyjnych związanych z montażem grzejników centralnego ogrzewania w okresie
wakacji, - wykonywania robót instalacyjnych w ten sposób, aby okres , w którym wystąpi
brak dostępu do ciepłej wody użytkowej ( zwłaszcza dla najemców mieszkań
komunalnych) był możliwie najkrótszy. Jako rozwiązanie zastępcze, Zamawiający
wskazuje możliwość montażu w kotłowni na czas prowadzenia robót tymczasowego
elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, gdzie koszty
zużytej energii elektrycznej poniesie Zamawiający. 4) Wszystkie pozostałe roboty
budowlane będą mogły być realizowane w całym okresie realizacji umowy, czyli również
w okresie wakacji.
4. Rozwiązania równoważne. 1) Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu
przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od
podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma
wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając
tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 2) W przypadku, gdy
w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie 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 oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w
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dokumentacji. 3) Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że
każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w
dokumentacji projektowej towarzyszy określenie „ lub równoważne”. W przypadku, gdy
w dokumentacji projektowej lub STWiOR zostały użyte znaki towarowe, oznacza to , że
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe
oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lun 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. 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. 4) Użycie w dokumentacji projektowej
oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także
wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, usługi lub
dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku , gdy Wykonawca z przyczyn
od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania
lub oznakowania potwierdzającego , że dane roboty budowlane, usługi lub dostawy
spełniają równoważę wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym
akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentacje 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. 5) Użycie w dokumentacji
projektowej lub STWiOR wymogu posiadania certyfikatu ( np. wskazany w dokumentacji
projektowej certyfikat SOLAR KEYMARK dotyczący kolektora słonecznego ) 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 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 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 wykonane przez niego roboty budowlane, usługi lub dostawy spełniają wymogi lub
kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamówienia. 6) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z
KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania 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 praz z dokumentacją techniczną. 7) W
przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w
dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8) Przez ofertę równoważną należy
rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych,
wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod
pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę,
materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym
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Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach
towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i
funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 9) Zaproponowane
rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania
załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. 10) W przypadku zaoferowania rozwiązań
równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą
podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną
opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań
równoważnych. 11) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o
zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny
oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
5. Wymagania o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp – klauzula zatrudnienia. 1)
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjno - montażowych, czyli tzw.
pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy więc między
innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) Ustalenie
wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 3)
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania zamówienia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności: a) Oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) Zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) Poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (
imię i nazwisko powinno być widoczne ). 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych
ze szkolnictwem
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28
II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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 szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy
złoty 00/100 ).
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujący
warunek dotyczący zdolności technicznej tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie związane z przedmiotem
zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kubaturowego obiektu
budowlanego, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 zł;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego zdolności zawodowej .
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
Wykonawca składa:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b) zaświadczenie 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,
c) zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.
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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. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia : informacji
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;
2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia: wykazu 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 usługi 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 wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
2. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
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dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza;
3. Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) –
(składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu
wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy
złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy
Sztabin, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53 Bank Spółdzielczy w Augustowie nr
rachunku: 98 9351 0000 0020 0123 2000 0060 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia
przelewu. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, 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. z 2018 r. poz. 110 ).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym
przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-5) muszą obejmować swym zakresem
wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie
roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.
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6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w
ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i
płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od
ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania
Zamawiającego.
7. Stosownie do treści art. 46 ust. 1 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) 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, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 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.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
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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:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie
dotyczy
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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: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie
dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie
dotyczy
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:
nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości 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:
nie dotyczy
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):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
15

OAG.271.03.2018.JL
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie”

nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
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. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie
terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +30 stopni C,
temperatury -5 stopni C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości
wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot
zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych –
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie
terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły
wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron,
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku skierowania
przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia
kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie
przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych,
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2.

3.
4.
5.

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami,
uzyskania opinii właściwych organów, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6)
przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności
wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 9) zmiany osób funkcyjnych
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy , które mogą nastąpić w przypadku: a)
zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, spełniające warunki udziału w postępowaniu; b) zmiany
osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.
Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy: a) zmiana prawa
podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; b) zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-04-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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:
nie dotyczy
Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy
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