
Gmina Krasnobród: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród

z podziałem na 2 części

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

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr:

RPLU.05.02.00-06-0040/19.

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

Ogłoszenie nr 769554-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.
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przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul.

ul. 3 Maja 36 , 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail

um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.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: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.krasnobrod.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.krasnobrod.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 zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 i 10 SIWZ

Adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=584cc...

3 z 25 2020-12-21, 17:08



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: Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej w gminie Krasnobród z podziałem na 2 części

Numer referencyjny: I.271.30.2020

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

2

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: 1.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród z podziałem na 2

części”. 1.2. Zamawiający zgodnie z art. 36 aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert

częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:1.2.1. Część 1 zamówienia pn. „Termomodernizacja
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budynku użyteczności, Budynku Podmiotu Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie”,

której ogólny zakres robót obejmuje:Zakres prac branża budowalna: - Roboty rozbiórkowe i

demontażowe - Docieplenie ścian zewnętrznych - Roboty ziemne - Izolacje fundamentów i stropów -

Wymiana parapety wewnętrzne i zewnętrzne - Roboty murowe - Roboty izolacyjne - Roboty

posadzkowe, izolacji i wykończenie posadzek, - Tynki , malowanie, okładziny - Wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej - Roboty elewacyjne - Roboty zewnętrzne - Dostawa schodołazu. Zakres prac

branża sanitarna: - Instalacja wodociągowa - Instalacja kanalizacyjna - Biały montaż z armaturą -

Wentylatory łazienkowe - Instalacja gazowa wewnętrzna - Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty

budowlane. Zakres prac branża elektryczna: - Wykonanie przejść przez ściany i stropy - Montaż

konstrukcji wsporczych - Układanie rur, listew i koryt kablowych - Układanie kabli i przewodów -

Montaż opraw oświetleniowych podstawowych - Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych -

Montaż gniazd wtyczkowych i osprzętu łączeniowego - Łączenie przewodów i kabli - Montaż tablic

rozdzielczych - Wykonanie połączeń wyrównawczych - Instalacja odgromowa - Podejścia i

przyłączanie odbiorników - Wykonanie wykopu i układanie kabli - Próby montażowe - Pomiary i

badania instalacji. - Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu,

Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii oraz jego integracji z istniejącymi systemami

produkcji energii dla projektu. - Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania systemu inteligentnego

zarządzania Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii

w okresie gwarancji. 1.2.2. Część 2 zamówienia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w

Krasnobrodzie”, której ogólny zakres robót obejmuje: Zakres prac branża budowlana: - Roboty

rozbiórkowe i demontażowe - Docieplenie ścian zewnętrznych - Docieplenie fundamentów i stropów -

Wykonanie zadaszenia nad wejściem - Wykonanie studzienek przy oknach piwnicznych - Wykonanie

instalacji odgromowej Zakres prac branża sanitarna: - Instalacja wodociągowa - Instalacja

kanalizacyjna - Wykonanie izolacji - Roboty budowlane wykończeniowe - Próby i odbiory Zakres prac

branża elektryczna: - Roboty elektryczne - Instalacja odgromowa - Instalacja fotowoltaiczna - Pomiary

i uruchomienia. - Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu,

Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii oraz jego integracji z istniejącymi systemami

produkcji energii dla projektu. - Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania systemu inteligentnego

zarządzania Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii

w okresie gwarancji. Ponadto, w ramach zadania Wykonawca sporządzi/uzyska na rzecz Inwestora

wszystkie niezbędne wnioski, badania, opinie, instrukcje stosowania i przechowywania. Koszty

uzyskania w/w opinii, badań, wniosków ponosi Wykonawca. Zamawiający oświadcza, że przekaże

Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami

Państwowymi i Prywatnymi.
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II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45100000-8

45261000-4

45262100-2

45262210-6

45262500-6

45400000-1

45310000-3

45300000-0

45331000-6

45332000-3

45333000-0

45331100-7

45320000-6

45111300-1

45332200-5

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
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie- dotyczy części I i części

II zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie- dotyczy części I i części

II zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie: a) w zakresie części 1 zamówienia: – co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości

minimum 250.000 zł brutto, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku w

zakres której wchodziły roboty budowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. b) w

zakresie części 2 zamówienia: – co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 400.000

zł brutto, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku w zakres której
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wchodziły roboty budowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. 2) O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie

wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) w zakresie części 1 zamówienia: – min.

jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi

zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia

budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b) w zakresie części 2

zamówienia: – min. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku

Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do

wyżej wskazanych. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: a) Wykonawca powinien w wykazie wykonanych robót wyraźnie określić

wartość zamówienia, termin jego realizacji oraz przedmiot, zakres i rodzaj robót, aby można było

ustalić, czy spełnia warunek udziału w postepowaniu. b) Jeżeli wykonawca zamierza złożyć ofertę

na więcej niż jedną część zamówienia to w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych

musi wykazać się wykonaniem takiej ilości robót budowlanych na ile części składa ofertę (dla

każdej części odrębna robota budowlana). c) Wartości podane w dokumentach w walutach innych

niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji

ogłoszenia. d) Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku może wskazać osoby będące

obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania

działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami, w

szczególności z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220) oraz ustawa z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). e) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część

zamówienia to może w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych wskazać tą samą

osobę do każdej części zamówienia na którą składa ofertę.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
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Informacje dodatkowe:

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:

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:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych
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nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie -wg wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ wraz z

podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, wartości robót, 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, b) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

zgodnie -wg wzoru Załącznika nr 5 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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.2.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia.

1.2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.

oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak

Informacja na temat wadium

1.1Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.1.1 w zakresie części 1

zamówienia w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 1.1.2 w

zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych

00/100), 1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;

(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr

rachunku: 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003, tytuł przelewu: „Wadium Znak sprawy:

I.271.30.2020 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta

Wykonawcy). 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 w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310 ze zm.). 1.3. Za skuteczne

wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 1.4. W przypadku wnoszenia

wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną

zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę

gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych. 1.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,

Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 1.6. Wadium

musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa

termin składania ofert. 1.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w

art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 1.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 1.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
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wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.10. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy

Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.11. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń

lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 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 ustawy Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.12. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. 1.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w

ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

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
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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
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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

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

(G)
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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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
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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. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=584cc...

16 z 25 2020-12-21, 17:08



dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących ze względów

technologicznych wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni

kalendarzowych potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru, przy czym

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2)

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku

wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze

stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą

okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o

którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny

organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi

o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych

lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o

którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi

lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej –o ile usunięcie kolizji wymagać będzie

przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §

2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji przetargowej

zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do

wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z

właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe

organy – o ile takie będą wymagane, 6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa

w § 2, może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje

urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe,
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itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy

czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi

oczekiwania, 7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności

wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w

przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy –Prawo

zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, 10) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych

wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile

przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 11)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 21

pkt 1 umowy; 12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub

materiałowych wynikających z dokumentacji przetargowej, w trakcie prowadzenia robót na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane

rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym

przypadku strona występująca o zmianę przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami o ile będą niezbędne. Projekt taki wymaga akceptacji

Zamawiającego oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy, 13) zmiany osoby pełniącej

funkcję Kierownika Budowy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający

żąda dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika Budowy, z których jednoznacznie musi

wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed

zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową

dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający
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przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to

uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT), 15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych

rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w

dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że: a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w

dokumentacji przetargowej lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji przetargowej, b)

przyjęte w dokumentacji przetargowej materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały

wycofane z produkcji; c) Wykonanie elementów jednostkowych -indywidualnych proponowanych

przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie

ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O

konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po

sprawdzeniu przez Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty

będzie na następujących założeniach: –ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z

kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 20, –w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych

robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg

zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 16) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania

zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy

przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym

z tych przepisów. 2. Opóźnienia muszą być potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez

Wykonawcę, Zamawiającego lub/i Inspektora Nadzoru. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia

będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 3. Nie stanowi istotnej zmiany

umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i

Zamawiający. 6. Strony na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewidują zmianę umowy w

przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę

stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia
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wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów

prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a)udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b)wykaże, jaką część

wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia

oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli

Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na

wysokość tych kosztów. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana

tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli

Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
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wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 7. Strona wnioskująca o zmianę

wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 6 mają

bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust.

6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie

wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę

porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a

także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 9. W

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o

wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę

podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji

wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o

których mowa w ust. 6 pkt 2) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy,

płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 12,

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 11. W przypadku

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o

którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym

mowa w ust. 12 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 12. Warunkiem dokonania zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) jest złożenie przez Wykonawcę

Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność

złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia

lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń
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publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących

konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu

umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim

dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 13.

Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3

ust. 1 mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z

których wynikają te zmiany. 15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli

jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 16.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 17. Z wnioskiem o zmianę

umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Wszystkie powyższe postanowienia

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody.

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: 05.01.2021, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Termomodernizacja budynku użyteczności, Budynku Podmiotu Ekonomii

Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie

1) 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:Część 1

zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności, Budynku Podmiotu Ekonomii Społecznej

przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie”, której ogólny zakres robót obejmuje: Zakres prac branża

budowalna: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe - Docieplenie ścian zewnętrznych - Roboty ziemne -

Izolacje fundamentów i stropów - Wymiana parapety wewnętrzne i zewnętrzne - Roboty murowe -

Roboty izolacyjne - Roboty posadzkowe, izolacji i wykończenie posadzek, - Tynki , malowanie,

okładziny - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Roboty elewacyjne - Roboty zewnętrzne - Dostawa

schodołazu. Zakres prac branża sanitarna: - Instalacja wodociągowa - Instalacja kanalizacyjna - Biały

montaż z armaturą - Wentylatory łazienkowe - Instalacja gazowa wewnętrzna - Instalacja centralnego

ogrzewania - Roboty budowlane. Zakres prac branża elektryczna: - Wykonanie przejść przez ściany i

stropy - Montaż konstrukcji wsporczych - Układanie rur, listew i koryt kablowych - Układanie kabli i

przewodów - Montaż opraw oświetleniowych podstawowych - Montaż opraw oświetleniowych

awaryjnych - Montaż gniazd wtyczkowych i osprzętu łączeniowego - Łączenie przewodów i kabli -

Montaż tablic rozdzielczych - Wykonanie połączeń wyrównawczych - Instalacja odgromowa - Podejścia i

przyłączanie odbiorników - Wykonanie wykopu i układanie kabli - Próby montażowe - Pomiary i badania

instalacji. - Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania

Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii oraz jego integracji z istniejącymi systemami produkcji energii

dla projektu. -- Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania systemu inteligentnego zarządzania

Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii w okresie

gwarancji.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45100000-8, 45261000-4,

45262100-2, 45262210-6, 45262500-6, 45400000-1, 45310000-3, 45300000-0, 45331000-6, 45332000-3,

45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

1) 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:Część 2

zamówienia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie”, której ogólny zakres robót

obejmuje: Zakres prac branża budowalna: - Roboty rozbiórkowe i demontażowe - Docieplenie ścian

zewnętrznych - Docieplenie fundamentów i stropów - Wykonanie zadaszenia nad wejściem - Wykonanie

studzienek przy oknach piwnicznych - Wykonanie instalacji odgromowej Zakres prac branża sanitarna: -

Instalacja wodociągowa - Instalacja kanalizacyjna - Wykonanie izolacji - Roboty budowlane

wykończeniowe - Próby i odbiory Zakres prac branża elektryczna: - Roboty elektryczne - Instalacja

odgromowa - Instalacja fotowoltaiczna - Pomiary i uruchomienia. - Dostawa, montaż i uruchomienie

Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii oraz
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jego integracji z istniejącymi systemami produkcji energii dla projektu. - Wykonawca zapewni ciągłość

funkcjonowania systemu inteligentnego zarządzania Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania

Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii w okresie gwarancji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45261000-4, 45331100-7,

45320000-6, 45400000-1, 45111300-1, 45332200-5, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 31.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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