Ogłoszenie nr 622575-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.: Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Energetyków 30 we Włocławku” w ramach
projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu eedukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
– Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się
przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
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
„Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu
stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. ul. Bagatela 10/5 00-585 Warszawa Zamawiający:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul. 3 Maja 17 87-800 Włocławek
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: Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul. 3
Maja 17 87-800 Włocławek
I. 1) NAZWA I ADRES: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny ---,
ul. Bagatela 10/5 , 00-585 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226547741, email prawnicy@grupasienna.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.grupasienna.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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.grupasienna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.grupasienna.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:
pisemnie
Adres:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., ul. Bagatela 5/10, 00-585 Warszawa

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: Przebudowa i modernizacja budynków
dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Energetyków 30 we Włocławku” w
ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-

edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Numer referencyjny: G.202-6/17
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 przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku. 2.
Zakres opracowania obejmuje działkę budowlaną o nr ewid. 65/22, obr. 0310, położoną we
Włocławku, przy ul. Energetyków 30. 3. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę i modernizację obecnie
nieużytkowanego budynku oraz zagospodarowanie terenu w celu stworzenia Centrum Nauk

Technicznych i Nowoczesnych Technologii. 4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych. Obowiązkiem
Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie obiektu. 5. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: 1) wielobranżowe projekty
budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie
pozwolenie na budowę; 2) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową; 3) dokumentację
powykonawczą. 6. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę łącznika
między obiektem a budynkiem Zespołu Szkół Elektrycznych; 2) zagospodarowanie terenu z budową
parkingu, sieci i przyłączy; 3) rozbudowę łącznika z wymianą stropodachu nad łącznikiem; 4)
przebudowę całego obiektu w celu dopasowania układu funkcjonalnego do obecnych potrzeb; 5)
przebudowę i remont elewacji i stropodachów wraz z termomodernizacją całego obiektu; 6)
wyposażenie budynku w instalacje. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program
Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy oraz załącznik nr 12 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "SIWZ")

II.5) Główny kod CPV: 45214400-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
45400000-1

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: 17 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
17

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 17 miesięcy
od dnia zawarcia umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowe wymagania w zakresie
terminu wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
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 warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jego roczny przychód w
każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym
roku w tym okresie – wyniósł co najmniej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże że wykonał w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu zadania w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”, tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych
projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na
jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub
odbudowie budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o łącznej
powierzchni użytkowej równej lub większej niż 1000 m2 Wskazane wyżej wymagania dotyczące
doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując odrębnie wykonanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robót budowlanych spełniających wymagania Zamawiającego. b) skieruje do wykonania
zamówienia co najmniej następujące osoby: -- projektanta w specjalności architektonicznej,
posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 projektu budowlanego budynku
użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej równej lub większej niż 1000 m2; -- projektanta w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu co
najmniej 1 projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej równej
lub większej niż 1000 m2; -- projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej
dla budynku o powierzchni użytkowej równej lub większej 1000 m2; -- projektanta w specjalności
instalacyjnej elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 projektu instalacji
elektrycznej dla budynku o powierzchni użytkowej równej lub większej 1000 m2; -- Kierownika
budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie,
lub przebudowie budynku użyteczności publicznej; -- Kierownika robót sieciowych, posiadającego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej
roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie w budowie lub przebudowie sieci kanalizacji
sanitarnej; -- Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach
elektrycznych i elektroenergetycznych; -- Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenia (licząc od dnia uzyskania
uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjnobudowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia w/w osób pokrywające się
ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedną
osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - kierownika budowy oraz kierownika robót branży
konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt
III.1.3) Ogłoszenia Wykonawca przedłożył: 1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie 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 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. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik do SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku udziału
w postępowaniu a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami). Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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; 2) zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z Pzp informacja taka jest
składana; Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego
odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby
mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu
pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne; 7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp. W przypadku
gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru
przedsiębiorców KRS, CEIDG); 8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych 9) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,)
- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4) (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa
wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze
wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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 wymaga, aby na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt III.1.2) Ogłoszenia
Wykonawca przedłożył rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania
finansowego jest wymagane przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również odpowiednio z opinii o rachunku zysków i strat, a w przypadku
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów

określających przychód Wykonawcy – za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres. 2) Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku
wskazanego w pkt III.1.3) Ogłoszenia Wykonawca przedłożył: a) wykaz robót wykonanych nie
wcześniej niż w okresie 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 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. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ; b) wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik do SIWZ; c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku udziału
w postępowaniu a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami). Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem
warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, wskazane w SIWZ. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających
dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której
oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu
kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu
następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł (dwieście
tysięcy złotych); 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem bankowym na rachunek bankowy

Zamawiającego: 49 1540 1069 2106 8720 6079 0015 tytułem: Przetarg nieograniczony nr G.202-6/17.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie
pieniądza do oferty należy załączyć kopię dowodu przelewu. W przypadku wnoszenia przez
wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 2) – 5) zobowiązany jest on dostarczyć
Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą. 4. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca
wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6). 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana,
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

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
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:

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
1) cena
60,00
2) długość okresu gwarancji na całość zamówienia
30,00
3) kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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:

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w
okolicznościach określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 1) zastąpienia osób wskazanych w

wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności
trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w
wykazie osób (w tym długotrwałej choroby i śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego na tę zmianę; 2) zastąpienia Podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich
samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku
wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez
Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego na tę zmianę; 3) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej
wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie
Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia
zmian związanych z przesunięciami środków w budżecie Zamawiającego; 4) zmianach
wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być
spowodowana: a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub Przedmiotów nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów budowlanych, których użycie
Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu Umowy, d) zmianą przepisów Prawa
budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, - każdorazowo na zmiany, o których mowa w
lit. a)-c) zgodę musi wyrazić projektant sprawujący nadzór autorski. Szczegółowy zakres robót
zamiennych musi być udokumentowany. Wprowadzenie robot zamiennych nie może wpłynąć na
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy,
pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z
technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do
przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania
robót, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji
niniejszej Umowy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji,
organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siłą wyższą, d)
koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla

prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e)
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia
robót, zawieszenie robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia
ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym
mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w
przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) zmian wynikających z siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) zmiany przepisów, na podstawie których
ustala się stawkę VAT; 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; 5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów
prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do
zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z
uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 6) zmiana Wykonawcy w
przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 7) zmiana
Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który
wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec
Wykonawcy; 8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym
podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na
warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z
Postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 9)
zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który
przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na
warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z
Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia
kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i
innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania

obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy; 10) inne, które nie będą w sposób
istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję
zmian spełniającą wymogi określone w ust. 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych
zmian i harmonogram wykonania zmian; 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych
modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin
realizacji Przedmiotu Umowy; 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przesłanek opisanych
w ust. 2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci
otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją
zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W
przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została
odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia
ust 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich
pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym
Harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli jest
skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek
części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w Umowie zostanie zmniejszona o
wartość niewykonanych robót; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają
na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w Umowie podlega w pierwszej
kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość
wykonanych robot zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie określone w Umowie nie ulegnie zwiększeniu; 3) Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen czynników
produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w
wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga

formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu. 12. Zmiana
Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 – 11 jest nieważna.
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: 2018-01-08, 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: Tak
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj. w Grupie Doradczej Sienna Sp. z
o.o., ul. Bagatela 10 lok. 5, 00 – 585 Warszawa. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2018

r., godz. 11:00 (czasu lokalnego). 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2018 r. godz. 11:30 (czasu
lokalnego) . 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym
otwarciu ofert. 6. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości,
niezależnie od formy jego wniesienia. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest
warunkiem wejścia Umowy w życie. 8. Kryteria oceny ofert: 1) cena - waga kryterium 60%; 2)
długość okresu gwarancji na całość zamówienia – waga kryterium 30%; 3) kwalifikacje i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10%. 9. Sposób oceniania ofert: 1) w
kryterium cena: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia, podaną przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik do SIWZ), natomiast pozostali wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: (C min : C
of) x 60 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie 2) w kryterium długość okresu gwarancji jakości na całość zamówienia:
Kryterium długość okresu gwarancji będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji jakości na całość zamówienia. W formularzu
oferty wykonawca zaoferuje jeden z czterech okresów gwarancji. Zamawiający przyzna punkty za
zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad: • za zadeklarowanie
okresu gwarancji – 36 miesięcy - 0 pkt; • za zadeklarowanie okresu gwarancji – 60 miesięcy - 10 pkt; •
za zadeklarowanie okresu gwarancji – 96 miesięcy - 20pkt • za zadeklarowanie okresu gwarancji –
120 miesięcy – 30 pkt. Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w jednym z czterech
wariantów tj. 36 miesięcy, 60 miesięcy, 96 miesięcy lub 120 miesięcy. Najkorzystniejsza oferta w
odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów. W przypadku błędnego
wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) oferta
otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania punktów, który bez wątpliwości
zaoferował wykonawca. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub nie wskazanie
okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty. 3) w kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia: W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie

informacji zawartych w Formularzu oferty. Ocenie podlegać będzie doświadczenie osób skierowanych
do realizacji zamówienia w następujący sposób: Kierownik budowy: Kierowanie robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na stanowisku kierownika
budowy polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej; 0,5 pkt za każdy
rok powyżej dwóch lat wymaganych dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. za 3. i kolejny
rok, maksymalnie 5 pkt. Projektant w specjalności architektonicznej: Autor/współautor projektu
budowlanego dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku
użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej równej lub większej niż 1000 m2; Za każdy
wykonany projekt budowlany ponad wymagany dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za
2. i kolejny projekt – 0,5 pkt, maksymalnie 2,5 pkt. Projektant w specjalności konstrukcyjnobudowlanej: Autor/współautor projektu budowlanego dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub odbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej równej lub
większej niż 1000 m2; Za każdy wykonany projekt budowlany ponad wymagany dla spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, tj. za 2. i kolejny projekt – 0,5 pkt, maksymalnie 2,5 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. Zamawiający zastosuje
zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem: P= C +Og +KD. Gdzie: P – łączna liczba punktów oferty ocenianej C – liczba punktów
uzyskanych w kryterium ,,Cena” Og – Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu
gwarancji na całość zamówienia” KD – Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Kwalifikacje i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 10. Z postępowania wyklucza się: 1)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp); 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 13) Pzp: a) o którym mowa w art. 165a, art.
181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lubart.270–309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

U. poz.769); 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 (art. 24 ust. 1 pkt 14) Pzp; 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny
wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 24 ust. 1 pkt 15)
Pzp); 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
(art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp); 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1
pkt 17) Pzp); 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18) Pzp); 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24
ust. 1 pkt 19) Pzp); 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt
20) Pzp); 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz.
1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) -art.24 ust. 1 pkt 21) Pzp; 11) wykonawcę, wobec
którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art.
24 ust. 1 pkt 22) Pzp); 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp); 13) w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz.2016 poz. 1574 z poźn. zm. lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(tj. Dz. U z 2016 poz. 2171 z pozn. zm.) - art.24 ust. 5 pkt 1) Pzp;
14) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych - art. 24 ust. 5 pkt 2) Pzp; 15) który, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5
pkt 4) Pzp; 16) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) Pzp. 11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym
załącznik do SIWZ. 12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, stanowiącym załącznik do SIWZ. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji
Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie
przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do
wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
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