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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al.

Niepodległości w Wołominie i ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/ Czarna 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt pn."Budowa i modernizacja urządzeń wod- kan w Gminie Wołomin", realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do

zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 549452-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. 
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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: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 1728233000000, ul. ul. Graniczna  1 , 05200   Wołomin, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 227 762 121, e-mail e.placzek@pwik.wolomin.pl, faks 227 763 358. 

Adres strony internetowej (URL): www.pwik.wolomin.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: Podmiot prawa publicznego 

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)

Nie 
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

www.pwik.wolomin.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: 

poczta tradycyjna 

Adres: 

ul.Graniczna 1,05-200 Wołomin

 

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al.

Niepodległości w Wołominie i ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/ Czarna 

Numer referencyjny: DI/17/2018 

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: Przedmiotem

zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie i ul.

Kochanowskiego Wołomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego

Wołomin/ Czarna.Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z

„Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez

zamawiającego” – 4. wydanie angielsko – polskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim

1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów

(Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC) 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

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

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

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

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

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30 

 

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: Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności

oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w

obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

Ofert 

Informacje dodatkowe 
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion zł). W przypadku

Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w

innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia

wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność

kredytową.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca potwierdza

spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Dodatek Nr 10 do SIWZ).  dysponowanie

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do

funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi oświadczenia o posiadaniu

następujących osób: SPECJALIŚCI KLUCZOWI 1)Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik

Kontraktu) Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby: a) co najmniej 3 lata doświadczenia w

zarządzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik projektu (lub równoważne stanowisko obejmujące

zarządzanie kontraktem lub projektem, takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym

co najmniej 1 kontrakt o wartości robót min. 1 000 000,00 PLN netto, b) znajomość: Warunków

Kontraktowych FIDIC lub równoważnych, c) znajomość Ustawy Prawo budowlane, d) znajomość

języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.

Zamawiający uzna, że wymóg znajomości języka polskiego został spełniony, w przypadku

zatrudnienia na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i

biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, Przedstawicielem Wykonawcy

(Kierownikiem Kontraktu ) i Inżynierem Kontraktu (funkcja pełniona przez personel wyznaczony

przez Zamawiającego). Uwaga: Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się

procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz

pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany jest do: a) rozliczania robót, b)

poświadczania płatności należnych Wykonawcy, c) dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku

roszczeń/sporów między stronami. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC na gruncie

niniejszego zamówienia (postępowania) rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez

dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np.

warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB
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(Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w których określono warunki

ogólne Umowy i szczególne. 2) Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń sanitarnych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a) uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby

samorządu zawodowego, b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami

jako kierownik robót branży sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi

wymaganiami, odpowiadające przedmiotowi zamówienia. 3) Kierownik robót instalacyjnych w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a)

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, b) co najmniej 5

letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży elektrycznej,

liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami, odpowiadające

przedmiotowi zamówienia. 4) Kierownik robót branży drogowej Minimalne wymagania w stosunku

do w/w osoby: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, b) co najmniej

5-letnie doświadczenie w realizacji robót na stanowisku kierownika robót branży drogowej, liczone od

daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. Poza Kluczowymi specjalistami,

Wykonawca musi mieć do dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel,

wspomagający posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.:

robót rozbiórkowych, zieleni, obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony środowiska

oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania. Kluczowi specjaliści muszą

biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest

zatrudnić na własny koszt wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość

języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach

występujących przy realizacji zamówienia. Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistów

uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z póź. zm;).

Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
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zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym

zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z

późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunku nastąpi

na podstawie oświadczeń zawartych w Dodatku nr 8 do SIWZ. 

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

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

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

Informacje dodatkowe:

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nie 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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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: 

 

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)

a) Formularz Oferty (wzór formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1, b)

Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada

przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

Ofert) – załącznik nr 2, c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub

oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - załącznik nr 3, d) Aktualną informację z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 4, e) Aktualne zaświadczenie z

właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, - załącznik nr 5, f) Aktualne

zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 6, g)

Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem

przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne

informacje i wyjaśnienia do przygotowania Oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) –

załącznik nr 7 , h) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

(wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 8, i) Podpisaną ostatnią stronę Umowy i

parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 9, j)
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Upoważnienie do podpisania Oferty, jeżeli Ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do

reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: dodatek nr 6 do

SIWZ) – załącznik nr 10 , k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robót budowlanych

odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto dla

każdej budowy w okresie ostatnim pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane

należycie (dodatek nr 9 do SIWZ) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami

zawodowymi do wykonania przedmiotu zamówienia (dodatek nr 8 do SIWZ) – załącznik nr 12, l)

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że Wykonawca nie

należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 7 do SIWZ)– załącznik nr 13, m) Dokument potwierdzający

iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00

zł netto (słownie: jeden milion zł) – załącznik nr 14, n) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) – załącznik nr 15, o) kosztorys Ofertowy

(stanowiący jedynie cześć informacyjną i pomocniczą) opracowany na podstawie OPZ wraz z

Załącznikami – załącznik nr 16, p) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecności

Inwestora przed złożeniem Oferty – załącznik nr 17, q) Potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik

nr 18.

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 

I.Wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 zł. Wadium obowiązuje w

okresie związania z Ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie

przez Zamawiającego odrzucona. II. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na

rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336.

W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – przetarg – „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie i ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna” Zadanie -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna. Wadium wnoszone w

formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania Ofert
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znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego, b) w poręczeniach lub w gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych w oryginale złożonych u Głównego Księgowego lub w

Dziale Finansowo-Księgowym, lub w sekretariacie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.

z o.o. ul. Graniczna 1 w Wołominie. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie

gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia)

oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona

gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e)

zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:

 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy,  zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy,  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IX

SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Do Oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej formie. 1.

Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze Oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 4a. 1a. Wykonawcy, którego Oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu Umowy

zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 2. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed upływem terminu

składania Ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 4. 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 bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez wykonawcę
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jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego Oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 3)

zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

 

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: 

 

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: 
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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
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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 90,00

gwarancja na roboty budowlane min 48 max 60 miesięcy 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

 

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: 
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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: 
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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: 

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: A.

zmiany terminu spowodowanej: 1) przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy

wynikającą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 2) wstrzymaniem/zawieszeniem robót przez

Zamawiającego, z wyjątkiem wstrzymania /zawieszenia Robót z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w skutek nieprawidłowo prowadzonych robót, 3) odmową wydania przez organy

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których

strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) działaniem

osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie

realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz

itp., których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 8)

wystąpieniem warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie

robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania obiorów ( to jest wystąpienie

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią), 9)

wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej, archeologicznych, lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska

archeologiczne, 10) opóźnieniem w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków lub

instrukcji, 11) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 12) uniemożliwienie

dokonania prób tak, że opóźnią się one więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,

13) Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia czasu na Ukończenie całości
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robót lub jego części, po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawca określi czas przedłużenia, postępując

analogicznie do procedury określonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. B. Innych,

następujących przypadków: 1) zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku

materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na

rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów

realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczność

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż

wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, d) odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu wyższe o przyjętych w projekcie)

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach

technologicznych, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom

wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, f)

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) konieczność zaspokojenia roszczeń lub

oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub

niemożliwych do jednoznacznego określania w chwili zawierania Umowy. Zmiany wskazane w pkt. B. 1)

lit. c) d), e) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o których mowa w punkcie

B.1) lit. c) d) i e) mogą być wprowadzone w sytuacjach odpowiadających przesłankom do udzielenia

zamówień dodatkowych. Zmiana w tym ewentualne zwiększenie kosztów w przypadkach, o których

mowa w punkcie B. 1) lit. c), d) i e) nastąpi w oparciu o: • kosztorys opracowany na podstawie cen

jednostkowych oraz danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych przez Wykonawcę do

sporządzenia Oferty niniejszego zamówienia, ale nie większych niż ostatnie aktualne (opublikowane w

kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty) średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD. • w

przypadku robót nie ujętych w załączonym przez Wykonawcę do Umowy kosztorysie, w oparciu o

nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości

wskaźników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie

„SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty. • w przypadku robót dla których

nie zostały określone stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztów zmian odbędzie się zgodnie z

klauzulą 12 [obmiary i wycena] Warunków Kontraktowych FIDIC. 2) zmiany obowiązującej stawki VAT;

Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie
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Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, 3) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie

podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 5) rezygnacji przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia

oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy

planowanymi świadczeniami, 6) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad

do udzielania zamówień dodatkowych, 7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art.

3571 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art.

397 Ksh, 8) wydłużeniem okresu zgłaszania wad lub rękojmi, o dowolny okres, 9) wystąpieniem zmian

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchybieniem lub modyfikacją istniejącego prawa albo

sądowej lub oficjalnej rządowej interpretacji takiego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu Umowy, 10) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w

Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 11) w przypadku

niewykonania przez Wykonawcę poleceń Inżyniera w zakresie koniecznych do wykonania robót lub

stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub części robót , gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub usunąć w odpowiednim czasie,

wynagrodzenie zostanie obniżone w odpowiednim stosunku, 12) wystąpienia konieczności wykonania

robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony wykonawca nie mógł

w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, 13) w przypadku opóźnienia lub

naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiającego odpowiedzialnego za personel Zamawiającego lub

zajęcie części robót stałych, 14) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji

Umowy, mimo, iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: a) Wykonawca powiadomi

Zamawiającego najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu wykonania Umowy o niemożliwości

ukończenia jej wykonywania w tym terminie; b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia

wykonania Umowy; c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego
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opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu zgłaszania wad. W takim przypadku, na mocy odrębnego

pisemnego porozumienia, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie

niższą niż równowartość połowy kar Umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić

Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar. Podstawę obliczenia kosztów zmian

dopuszczanych Umową stanowi: • kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych

wyjściowych do kosztorysowania przyjętych przez Wykonawcę do sporządzenia Oferty niniejszego

zamówienia, ale nie większych niż ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzającym kwartał

realizacji roboty) średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD. • w przypadku robót nie ujętych w

załączonym przez Wykonawcę do Umowy kosztorysie, w oparciu o nakłady wyszczególnione w

Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych

oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w

kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty. • w przypadku robót dla których nie zostały określone

stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztów zmian odbędzie się zgodnie z klauzulą 12 [obmiary i

wycena] Warunków Kontraktowych FIDIC. Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej wymagają zmiany

dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez

organ architektoniczno-budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający

opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Dokonanie zmian, o których mowa w A. i B. wymaga

zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa w

pkt. A. i B. mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione

okoliczności: 1) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji

(użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót

budowlanych, 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5)

podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6) usprawnienia lub podniesienie walorów

zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu, 7) konieczność wykonania robót

wynikających z błędów w danych wyjściowych, 8) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót powstałe

w wyniku: a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innego wykonawcy zatrudnionego na terenie

placu budowy lub gestorów sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania

przedmiotu Umowy, b) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację Umowy

zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, c) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej

Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w

tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych, i/lub uzupełniających, d)

konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) działania siły wyższej (np. klęski
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żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, f)

wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności, W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie

okresowi przerwy lub postoju. 9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunków geologicznych,

hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających

kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach. Niezależnie od powyższych Umownych

warunków zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, obowiązujących w chwili dokonania zmiany, w

szczególności w art. 144 Pzp. Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczególności:  zmiana osób przy

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej

równoważnymi uprawnieniami. Zmiana taka jest możliwa w przypadku: • wystąpienia konieczności

zmiany osób wskazanych w wykazie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe

i przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień

składania Ofert warunki określone w SIWZ; • wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w

przypadku gdy Zamawiający uzna i udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania Ofert

warunki określone w SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego  zmiana danych

związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego)

 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robót, oraz planu płatności

Wykonawcy.  zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptował

Zamawiający. Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez

Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Zakazuje się zmiany Umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona

uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe

związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od

zawarcia Umowy w wyjątkowych sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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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: 2018-05-14, godzina: 11:45, 

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 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

20. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 KC.

Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w treści

ogłoszenia o przetargu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


