Ogłoszenie nr MCPS/PP/01/2020 z dnia 10.09.2020 r.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7,
95-200 Pabianice:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy
ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu
prowadzenie postępowania:

któremu

zamawiający

powierzył/powierzyli

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: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,
ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Regon: 473215122, NIP: 7311875388,
woj. Łódzkie, państwo Polska, tel. (42) 215-89-35; fax. (42) 215-89-35, e-mail:
sekretariat.mcps@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mcps.pabianice.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: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej

I.
3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA 0eżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie
zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających).
I. 4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mcps.pabianice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mcps.pabianice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Zamawiającego Adres:
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, Gdańska 7, 95-200 Pabianice
Mail: sekretariat.mcps@interia.pl
(w tytule e-maila lub korespondencji znak postępowania: MCPS/PP/01/2020)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rewitalizacja
terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.

Numer referencyjny: MCPS/PP/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II. 2

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II. 3
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.:
„Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.
Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę nr 156, obręb P-6, położoną
przy ul. Konopnickiej 39, na terenie Centrum Seniora w Pabianicach. Celem jest
stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności,
skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej
integracji społecznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
oraz osób starszych. Modernizacja placu pozwoli na uatrakcyjnienie spędzania
czasu na świeżym powietrzu, z równoczesnym podnoszeniem sprawności
fizycznej dzieci i seniorów. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się
infrastruktura dla odwiedzających Centrum Seniora, a przez to poprawi się jakość
życia w placówce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, niezbędne informacje do wykonania
robót oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu
zamówienia zawiera dokumentacja projektowa na którą składają się:
1) Architektura - projekt budowlano wykonawczy „Rewitalizacja terenu zielonego przy
ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”, który stanowi załącznik nr 5 do siwz,
2) STWOIR - załącznik nr 6 do siwz

3) Instalacje Sanitarne - projekt systemu automatycznego nawadniania, który stanowi
załącznik nr 7 do siwz,
4) Instalacje Elektryczne - projekt oświetlenia pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy
ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA” , który stanowi załącznik nr 8 do siwz
oraz załącznik nr 8a,
5) Przedmiar robót - załącznik nr 9 do siwz.
3. Na realizację ww. przedsięwzięcia, Zamawiający uzyska decyzję wydana przez
Starostę Pabianic o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem
oferty dokonał wizji lokalnej. W przypadku wątpliwości - wskazanym jest, aby
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w celu udzielenia wyjaśnień,
przyjmując, że brak takich zgłoszeń skutkować będzie obowiązkiem wykonania
wszystkich niezbędnych robót do zrealizowania zadania określonego w
dokumentacji, również tych, które nie zostały uwzględnione w zaoferowanej cenie
kosztorysowej. O zamiarze przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiający określi termin wskazując go bezpośrednio
zainteresowanemu. Ustalanie terminów winno odbywać się z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Zamawiającemu wyznaczenie terminu wizji co
najmniej na 4 dni robocze przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji
lokalnej poniesie Wykonawca.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone fakturami częściowymi nie może
przekroczyć 70% sumy wynagrodzenia całościowego.
7. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w
projekcie umowy w Załącznik nr 10, 10a i 10b do siwz.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Kwestie dotyczące
zatrudnienia wynikające z udzielenia zamówienia publicznego opisane zostały w
§20 projektu umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Główny kod CPV: 45000000–7 - roboty
Dodatkowe kody CPV:
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

II 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(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: maksymalnie do 15.12.2020r
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 01.10.2020 – 15.12.2020

II 9) Informacje dodatkowe: Zamówienie w ramach umowy należy zrealizować
maksymalnie do 15.12.2020 r od podpisania umowy - przy czym Zamawiający informuje,
iż istnieje możliwość uzyskania punktów w przypadku wcześniejszej realizacji
zamówienia. Zasady przyznawania punktów opisane są w Rozdziale XIV siwz w pkt 2
ppkt 4).

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 precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
3.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał, przebudował,
rozbudował, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto
każda, polegające na budowie lub rozbudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub modernizacji – parku,
terenu zielonego, placu zabaw wraz z wykonaniem oświetlenia, instalacji wodnej (np.
nawadniania, poidełek, kurtyn wodnych).

3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował:
3 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub odpowiednie, wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących przepisów – do kierowania robotami przedmiotowego zamówienia i
sprawowania funkcji:
1)
min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz wykaże się doświadczeniem w kierowaniu, co
najmniej 2-ma robotami obejmującymi budowę lub rozbudowę (w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub
modernizację parku o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, którymi kierował do
momentu odbioru końcowego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert (zakończonych w tym dniu);
2)
min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika
robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 2272) oraz wykaże się doświadczeniem w kierowaniu, co najmniej 2-ma
robotami wodno-kanalizacyjnymi o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, którymi
kierował do momentu odbioru końcowego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem

terminu składania ofert (zakończonych w tym dniu);
3)
min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika
robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz wykaże
się doświadczeniem w kierowaniu, co najmniej 2-ma robotami obejmującymi wykonanie
zewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, którymi
kierował do momentu odbioru końcowego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert (zakończonych w tym dniu).
4)
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt 3.1-3.2. musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób:
Tak Informacje dodatkowe:
III 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III 2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonaw cySIWZ
W niniejszym postępowaniu są to:
4.1. 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 uPzp,
Uwaga:
 Dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Polsce - Zamawiający informuje, iż będzie
wzywał wykonawców do złożenia dokumentów obowiązujących w polskim
porządku prawnym w postaci papierowej tj. informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego (art.4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r - o Krajowym Rejestrze
Sądowym ( tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (Art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku)
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 W przypadku podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski - zgodnie z § 10
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca będzie
miał możliwość złożenia dokumentu bądź wskazania Zamawiającemu na ogólnie
dostępne i elektronicznie prowadzone bazy, z których bezpłatnie będzie można

pozyskać dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy w ww.
zakresie. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym
są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
ich tłumaczenia na język polski.
4.4. 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 inny dokument potwierdzający, 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,
4.5. 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, lub inny dokument potwierdzający, 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, 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 - na potwierdzenie warunku określonego w
Rozdziale V pkt. 3.1 swiz.
2.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
instalacji elektrycznej i wodn-kanalizacyjnej (nawodnienie) wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku
określonego w Rozdziale V pkt. 3.2 swiz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy
1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - stanowiący
załącznik nr 3 do siwz):
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 do siwz;
 informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w załączniku nr 2 do siwz;
 informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2. składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy /dla Wykonawców
występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.5. W celu dokonania oceny ofert w zakresie dotyczącym „Doświadczenie osoby
skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (kierownika budowy)”
Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym wskazać niezbędne informacje,
których wymaga Zamawiający. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie
informacji dotyczących kwestii, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bądź wskaże

niepełne dane - Zamawiający nie przyzna w tym zakresie punktów. Dokładny sposób
przyznawania punktów opisany został w Rozdziale XIV
pkt 2 ppkt 3.
2.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w
formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza).
3.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 uPzp. wraz ze złożeniem oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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,
b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.
oraz 4.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
7.
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. 4.1., 4.4. oraz 4.5., 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. Terminy określone
w pkt. 6. stosuje się odpowiednio.
8.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski.
11.
Ilekroć w siwz, a także w załącznikach do siwz występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12.
Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
13.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a uPzp, dokumenty składa się w oryginale, natomiast w przypadku składania kopii
dokumentów dotyczących:
a. Wykonawcy - poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca,
b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - poświadcza za
zgodność z oryginałem Wykonawca, którego dokumenty dotyczą.
c. innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a uPzp -poświadcza za zgodność z oryginałem
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca.

W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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
upływem terminu składania ofert.
Wymagania dotyczące wadium
1.
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3% wartości zamówienia zł.
3.
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)
pieniądzu,
b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)
gwarancjach bankowych,
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
5.
Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego
postępowania: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.:
„Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39
– CENTRUM SENIORA”
6.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Gdańska 7,
95-200 Pabianice

nr rachunku 78 1560 0013 2671 3202 4000 0016
7.
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i winna zawierać co najmniej poniższe elementy
(lub zapisy równoważne):
a)
nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
siedzib,
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)
kwotę gwarancji,
d)
termin ważności gwarancji,
e)
zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę
wybrano:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej lub gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.
W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu
wniesienia wadium należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Gdańska 7,
95-200 Pabianice
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać
elektronicznej:

elementy,

których

wartości

będą

przedmiotem

aukcji

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie

10,00

Termin wykonania zamówienia

20,00

Przedłużony okres gwarancji i rękojmi

10,00

V.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

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
wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

minimalne

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:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że
realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa.
2. Przez okoliczności, o których mowa powyżej należy rozumieć:
1) Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na
warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
2) siłę wyższą:
a) w niniejszej umowie „siła wyższa” oznacza (niezależne od Stron umowy) takie
przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną
ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu
umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umowy,
b) za siłę wyższą nie będą uznane strajki mające miejsce jedynie w zakładach
Wykonawcy oraz trudności czy opóźnienia w otrzymaniu surowców i materiałów oraz
brak personelu wykonawczego po stronie Wykonawcy.
4. Dopuszcza się również zmianę w zakresie zmian osobowych osób wskazanych w
§11 ust. 1, która może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i zastrzeżeniem ust. 5-8.
5. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób tam
wskazanych, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo
wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji posiadanych przez
osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji.
6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową
i/lub robotami sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy i/lub
kierownika robót sanitarnych, i/lub kierownika robót elektrycznych, będzie traktowana
jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych lub do
kierowania budową lub robotami sanitarnymi bądź robotami elektrycznymi, innej osoby
niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których
mowa w ust. 4, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
9. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT), która następować będzie automatycznie w przypadku zmiany przepisów, bez
zmian dotychczasowej kwoty netto i bez konieczności podpisywania aneksu do umowy,
jednak za uprzednim pisemnym zawiadomieniem drugiej Strony przy czym zmiana ta
następować będzie z dniem obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie.
10. Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z przysługującego mu prawa ograniczenia zakresu robót budowlanych
określonego niniejszą umową jeżeli konieczność ograniczenia będzie wynikała z
okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. Po pisemnym porozumieniu
dotyczącym ograniczenia zakresu robót budowlanych wynagrodzenie Wykonawcy, o
którym mowa w § 8 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót
budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie nabywa uprawnienia do
dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania.
Wartość ta będzie ustalana wg kosztorysu, stanowiącego załącznik do harmonogramu
rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 9.
11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania
zamówienia w przypadku zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające terminowe wykonanie
zamówienia/zlecenia w warunkach określonych w STWiOR dla danego rodzaju robót –
tylko o okres trwania tych okoliczności. Wniosek strony o przesunięcie terminu realizacji
zamówienia musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu
wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. W przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej, 2 termin wykonania umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Za okres tej trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji
Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć ważność zabezpieczenia, o którym mowa w § 19 na
przedłużony okres realizacji umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 24.09.2020 r, godzina: 11.00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierza! przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IY.6.6) Informacje dodatkowe:

Załącznik Nr 1 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik Nr 5 – projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczna
Załącznik Nr 6 – STWOIR
Załącznik Nr 7 – projekt systemu automatycznego nawadniania
Załącznik Nr 8 – projekt oświetlenia wraz załącznikiem 8a
Załącznik Nr 9 – przedmiar robót
Załącznik Nr 10 – wzór umowy wraz z załącznikami 10a i 10b

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

