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Ogłoszenie nr 531012-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wykonanie robót
budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku byłego internatu i części
dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom
Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
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
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej
PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
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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: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
krajowy numer identyfikacyjny 37046837000000, ul. Rynek 1 , 38400 Krosno, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 134 375 530, e-mail mackru@pwsz.krosno.pl, faks 134 375 511.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.krosno.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):
Uczelnia publiczna
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:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.pwsz.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.pwsz.krosno.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:
Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno,
pokój nr 105 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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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: Wykonanie robót budowlanych pn.
,,Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul.
Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie”
Numer referencyjny: DTG/37/ZP-1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: Etap I: Budowa budynku ,,B”
wraz z częścią pomieszczeń budynku A tj. pomieszczeniami nr. 0.1, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 (na parterze),
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oraz nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (na piętrze) UWAGA: Budynek ,,B” (bez parkingu), wraz z częścią
pomieszczeń budynku A tj. pomieszczeniami nr. 0.1, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 (na parterze), oraz nr. 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (na piętrze), Wykonawca zobowiązany jest wykonać w I etapie (w pierwszej
kolejności), przed przystąpieniem do robót budowlanych na pozostałej części budynku ,,A”. Etap II:
Realizacja pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia (w tym pozostała część budynku ,,A”). I.
BUDYNEK „A” : ZAKRES PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY. Przebudowa całości parteru z
pracowniami dydaktycznymi i laboratoriami, oraz przebudowa części zachodniej w poziomie I pietra
na sale dydaktyczne. I.I. Lewe skrzydło Parter: a) demontaż istniejących warstw posadzkowych i
podposadzkowych , wykonanie nowych posadzek i warstw podposadzkowych, b) wymiana tynków,
przebudowa części ścianek działowych dla montażu poszerzonych drzwi, c) wymiana stolarki
drzwiowej wewnętrznej d) utworzenie węzła sanitarnego (wyburzenie istniejących ścian działowych i
wybudowanie nowych); ścianki działowe wydzielające poszczególne kabiny wykonane w systemie płyt
HPL, w łazience dla niepełnosprawnych montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ; e) wydzielenie i
wyposażenie pokoi dla nauczycieli, wykładzina dywanowa na podłogi , f) w korytarzu wykonanie
sufitu podwieszonego kasetonowego 60x180 na ruszcie stalowym, w salach dydaktycznych wykonanie
sufitu z płyt g-k między podciągami stropu g) wykonanie kompletu instalacji wg pt instalacji h)
zainstalowania systemu sygnalizacji alarmu pożaru SSP I.II. Prawe skrzydło Parter: a) przebudowa
schodów wejściowych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych; b) hall główny - częściowa
rozbiórka stropu i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych, przebudowa części stropu nad parterem
w strefie podnośnika na strop, c) hall główny -przebudowa części ściany zewnętrznej południowej w
celu wykonania wyjścia na zewnątrz i powiększenia okien, na piętrze powiększenie okien do poziomu
stropu d) rozbiórka posadzek i warstw podposadzkowych w korytarzu i w części hallu głównego, e)
wykonanie poziomu kanalizacji sanitarnej w korytarzu w celu podłączenia umywalek z sal
dydaktycznych i socjalnego pokoju studenckiego, w pozostałej części sal wylewki samopoziomującej,
wykonanie nowych posadzek z PCV w pomieszczeniach dydaktycznych, ceramicznych w sanitariatach
i hallu głównym wg rys. projektu, f) wykucie nowych otworów drzwiowych i okiennych w strefie
wejścia wg rys. projektu, przesunięcie witryny między wiatrołapem 01a i klatką schodową 02 o 10cm
w kierunku drzwi wyjściowych g) wyburzenie ścian działowych i nośnych w strefie wejścia wg rys.
projektu, podparcie stropu w miejscu wyburzenia ściany nośnej belkami stalowymi, wstawienie
nowego nadproża stalowego przy wejściu na klatkę schodową, h) wydzielenie p.poż. klatki schodowej
witryną aluminiową, przeszkloną i) Wyburzenie istniejącej bariery murowanej, montaż bariery
szklanej, j) osadzenie klapy dymowej na klatce schodowej głównej , poprzez wykonanie otworu
pomiędzy żebrami istniejącego stropu skrzynkowego k) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wg
zestawienia l) budowa wyciszenia akustycznego ścian między salami lekcyjnymi wg rys. projektu, m)
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w salach, holu i korytarzu budowa stropu podwieszonego kasetonowego 60x60/60x180 na ruszcie
stalowym n) w korytarzu i holu: malowanie ścian farbą poliuretanowa o wysokiej odporności na
obciążenia mechaniczne o Klasie 1 odporności na szorowanie na mokro o) wykonanie kompletu
instalacji wg pt instalacji, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pracowniach
komputerowych p) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru SSP q) wyposażenie sal dydaktycznych
Piętro: a) hall główny -przebudowa części ściany zewnętrznej południowej w celu wykonania wyjścia
na zewnątrz i powiększenia okien, na piętrze powiększenie okien do poziomu stropu b) zerwanie
istniejących posadzek, wykonanie napraw, zszycie spękań, wykonanie wylewki samopoziomującej w
korytarzu i holu parteru, wykonanie nowych posadzek z PCV w pomieszczeniach dydaktycznych c)
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wg zestawienia d) demontaż istniejącej stolarki okiennej ,
powiększenie otworów okiennych , montaż nowej stolarki, w związku z wymogami doświetlenia
pomieszczeń dydaktycznych e) wyburzenie ścian działowych i nośnych w strefie wejścia wg rys.
projektu, podparcie stropu w miejscu wyburzenia ściany nośnej belkami stalowymi, f) wydzielenie
klatki schodowej witryną aluminiową, przeszkloną g) wykonanie kompletu instalacji wg pt instalacji, w
tym wentylacji mechanicznej h) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru SSP i) wyposażenie sal
dydaktycznych II. BUDYNEK "B" - ZAKRES PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY. Po rozbiórce
kotłowni i warsztatów - budowa budynku laboratoriów, częściowa przebudowa zaprojektowanego
wcześniej parkingu. a) rozburzenie istniejącego budynku kotłowni wraz z warsztatami, oraz demontaż
starej instalacji c.o. i kotłów c.o. wybudowanie nowego budynku o wymiarach 19,77 x 29,34 m,
przylegającego do skrzydła prawego głównego budynku szkolnego z wjazdem od strony zachodniej,
połączonego przejściem do skrzydła dydaktycznego, b) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
teleinformatyczne, c.o. i wod. - kan., dodatkowych wyciągów spalin w laboratorium diagnostyki
napędu, silnika, oraz laboratorium CNC. c) w pomieszczeniach laboratoryjnych, korytarzu -projektuje
się posadzkę przemysłowągr.20cm, zbrojona stalowym włóknem rozproszonym, wykończoną
powłokami żywicznymi, w pozostałej części wylewki betonowe; w szatniach powłoki żywiczne na
posadzkach, a w sanitariatach, części socjalnej, prysznicach okładziny ceramiczne. d) Na ścianach w
pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, płytki ceramiczne do wys. 2,10-2,20m, powyżej farba
lateksowa e) w laboratorium diagnostyki napędu, w głównym korytarzu, pom. CNC na ścianach
murowanych do wysokości 1,6m powłoka żywiczna, powyżej farby lateksowe f) w pomieszczeniu
laboratorium diagnostyki silników – ściany z bloczków gazobetonowych, płyta stropowa żelbetowa z
tynkiem cem.-wapiennym. Pod płytą montaż podnośnika do transportu silników g) montaż sufitu
rastrowego w laboratorium CNC , diagnostyki napędu, korytarzu, w sprężarkowni sufit
akustyczny/izolacje akustyczne na ścianach, oraz sufitach, sprężarka na wibroizolatorach,w rozdzielni
elektrycznej sufit z płyt GK h) montaż sufitu systemowego podwieszonego kasetonowego w
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pozostałych pomieszczeniach. III. PARKING Zakres robót: Całkowita powierzchnia placu wynosi
1278,1 m2 a) Roboty rozbiórkowe – brak b) Roboty ziemne - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, Wykonanie wykopów pod kolektor deszczowy c) Roboty budowlano- montażowe - Wykonanie koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - Wykonanie stabilizacji gruntu - Wykonanie kolektora
deszczowego (wg opracowania branży instalacyjnej) - Wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. IV. BUDYNEK GOSPODARCZY Budynek gospodarczy o wymiarach zewnętrznych
13,98 x 6,48 m, jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia , wolnostojący. V.
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz obiektów: a)
budowę chodników b) budowę zjazdu publicznego c) nowe obiekty: - turbinę wiatrową wysokości 16
m wraz z policznikowym przyłączem elektroenergetycznym (wew. instalacja ) i kablem sterowniczym,
- rozbudowę wew. kanalizacji deszczowej wraz z przewodami, - budowę policznikowego przyłącza
elektroenergetycznego do budynku gospodarczego (wew. instalacja), - budowa policznikowego
przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego (wew. instalacja), - budowę zewnętrznej
instalacji oświetleniowej, - kanalizację sanitarną wraz z separatorem i łapaczem piasku

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45214610-9
45262500-6
45310000-3
45312000-7
45320000-6
45330000-9
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45440000-3
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45450000-6

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

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

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

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28

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: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
2018-03-14, 11:59
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Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: 1) Wykonawca spełni
warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w okresie prowadzenia działalności wykonał, minimum jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości brutto robót (wraz z
podatkiem VAT) co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), 2) Wykonawca
spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującym potencjałem kadrowym: - co najmniej jedną osobą na stanowisko
Kierownika Budowy – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobą
na stanowisko Kierownika robót sanitarnych – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika
robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
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: Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
przedłoży dokumenty zawierające inną walutę niż polska, Zamawiający dla oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w trakcie procedury badania i oceny ofert przeliczy podaną
wartość wg. średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia przetargu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają łącznie.
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 4 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. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem) Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca
nie jest obowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
wskazać źródło (stronę internetową) lub okoliczności na podstawie których Zamawiający uzyska
dostęp do tych dokumentów lub jest w ich posiadaniu (o ile są one aktualne). 2. Wykonawcy mający
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siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów
o których mowa powyżej, składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem) Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót
budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający
wykonanie robót budowlanych określonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających, czy roboty te 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. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do
SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku. b) wykazu osób, które będą
skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
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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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.2) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku
nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku. Informacja dla Wykonawców
polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy P.z.p. 1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (WRAZ Z OFERTĄ)
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli
dotyczy). 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1. 6. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
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wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony Formularz ofertowy, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ b) Dowód wniesienia wadium, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Rozdziale XIV SIWZ. c) Kosztorysy ofertowe w formie szczegółowej
wraz z zestawieniem materiałów. d) Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do
podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub
fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) e) Pisemne zobowiązania
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 w formie
pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Krosno
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nr 87 1240 4764 1111 0000 4866 3706 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty w oryginale. 5. Z treści gwarancji
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium musi być
wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29 marca 2018 r., do
godz. 10.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p. z. p.,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania
umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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

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

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

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

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

Znaczenie

Cena

98,00

Okres gwarancji 2,00

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:
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Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego ściśle wg treści zawartej we wzorze
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 2. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. i art. 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego
zamówienia: a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, b) mają do niej
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, c) jest jawna
i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Umowa podlega
unieważnieniu: a) jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp., b) w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dołączając do umowy jego kserokopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form opisanych w pkt. 2 b), c), d) lub e) (poniżej),
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to musi opiewać
na okres od dnia podpisania umowy do końca umownego terminu zakończenia robót. Wykonawca
nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, wniesie zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na kwotę 30% zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to musi opiewać na okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót
do końca terminu rękojmi za wady. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone w
następujących formach a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 z 2000 r. poz.1158 z
późniejszymi zmianami). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie
pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy w banku PEKAO S.A.
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O/Krosno, nr 87 1240 4764 1111 0000 4866 3706. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
pozostałych formach należy złożyć w Kasie PWSZ w Krośnie, Rynek 1, w pok. nr 103.

Informacje dodatkowe:
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. 5. Kserokopię wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
załącznikiem do umowy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na
tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo
wykonane roboty budowlane. 8. Poręczenie lub gwarancje stanowiące formę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy muszą zawierać stwierdzenia, iż na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiającego, wzywające do zapłacenia kwot tytułem nienależytego wykonania umowy,
następuje jego nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony
gwaranta (poręczyciela), oraz bez dokumentowania zdarzenia. Poręczenie lub gwarancje nie mogą
narzucać jakichkolwiek warunków jakie Zamawiający musi spełnić, aby otrzymać wypłatę sumy
gwarancyjnej. 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni, licząc od daty wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane. 10. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie nie później
niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionej poniżej: a) uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu
zamówienia, którego wykonanie okazało by się nieracjonalne na etapie prowadzenia robót
budowlanych, b) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta
nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, c)
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konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, d) konieczności wprowadzenia podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, e) ewentualnej zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z
zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości,
kwalifikacji (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. f) ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, g) zmiany obowiązujących norm i przepisów Prawa wraz z aktami
wykonawczymi do niego, h) zmiany przepisów z zakresu ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny
pracy, higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska. i) zaniechania produkcji urządzeń i wyrobów
budowlanych założonych w dokumentacji projektowej oraz braku na rynku ich odpowiedników o
standardach i parametrach nie gorszych, niż określonych przez Projektanta. j) dokonania przez
Projektanta zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej, akceptowanych przez Zamawiającego, k)
w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego
sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim przypadku Wykonawca po
uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod
warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w
cenie wynikającej z oferty przetargowej. l) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych
dotyczących osób wymienionych w umowie (dotyczy zmian personalnych), m) zamiaru skorzystania
przez wykonawcę w toku prowadzonych robót z podwykonawców, lub dodatkowych podwykonawców,
n) wystąpienia sił wyższych i okoliczności związanych z klęskami żywiołowymi. o) zmian
spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności:
niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ, p) wystąpienia
okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Warunki
zmian: - inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego; - uzasadnienie zmian –
prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów
technicznych i jakościowych robót; - forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
ustawy Pzp. 3. Zamawiający informuje, że za tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być uznane: a)
aktualny odpis z właściwego rejestru firmy Wykonawcy, b) informacje ujawniane przez
Zamawiającego w czasie otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące nazwy
firmy, adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 2. Informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają
zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
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
> Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub
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niezmywalnym atramentem
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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