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Ogłoszenie nr 576721-N-2019 z dnia 2019-07-23 r.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: "Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny
22122171500000, ul. Przemysłowa 73 , 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59
841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (URL): www.zimslupsk.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.zimslupsk.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.zimslupsk.com

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:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) osobiście, za pośrednictwem
kuriera lub operatora pocztowego.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101
(sekretariat)

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w
Słupsku"
Numer referencyjny: ZP1.261.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku.
Roboty będą polegać na przebudowie jezdni wraz z wydzieleniem pasów dla rowerów, przebudowie
chodników, zjazdów oraz przebudowie skrzyżowań i peronów przystankowych. Inwestycja ma na celu
poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego. 2. Zakres robót dla całego
zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje wykonanie:
a) robót przygotowawczych, b) robót rozbiórkowych, c) robót ziemnych, d) ustawienia krawężników i
obrzeży, e) konstrukcji nawierzchni, f) robót towarzyszących (montaż wiat przystankowych) i
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wykończeniowych, g) robót zieleniarskich, h) organizacji ruchu, i) oświetlenia drogowego, j)
kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację prac związanych z
przebudową ulicy Zygmunta Augusta oraz planowanych przez Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. robót
obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Realizujący
inwestycję Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. zobowiązany będzie do dostosowania realizacji i
harmonogramu prac do realizacji robót związanych z przebudową drogi. 4. Wykonawca przed
planowanym zawarciem umowy, zobowiązany jest opracować i przedłożyć zamawiającemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót uwzględniający: 1) rozliczenie
miesięczne każdej branży, z wyszczególnieniem robót w danej branży z uwzględnieniem środków
finansowych posiadanych przez Zamawiającego w danym roku i rozliczenie zaliczki, 2) podział
środków finansowych obejmujący: w 2019 r. płatności do wysokości 1 050 000,00 zł, w 2020 r.
płatności do wysokości 3 380 000,00 zł, w 2021 r. pozostałą należność za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Podczas przygotowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót należy
w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp robót, które
okresowo wystąpią na obszarze ich prowadzenia. Jeżeli harmonogram stanie się niespójny z
faktycznym postępem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uaktualniony harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robót, uzgodniony z Zamawiającym. 5. Wykonawca zobowiązywany
będzie w ramach wykonywanych robót m.in. do: 1) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia
podziemnego przed uszkodzeniem, 2) przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć strefy ochronne dla
wszystkich drzew w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np.
wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną
w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i
korony drzew lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i
krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności
wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczyć pnie
drzew przed uszkodzeniem osłonami, 3) wykonania na czas realizacji robót tymczasowego
oznakowania robót zgodnie z obowiązującym projektem tymczasowej organizacji ruchu nr PTIV-7220.50.2017. 4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót do
usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 5) wykonania na własny koszt
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 6) zamieszczenia na koszt
Wykonawcy w prasie lokalnej informacji o planowanym rozpoczęciu robót. Treść ogłoszenia do prasy
Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. 6.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany
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zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30
ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji
projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. 7.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw.
znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 8.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one
realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one
wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
założone w projekcie parametry techniczne. 10. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie
realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego.11. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich
ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 12. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego
zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego
zadania objętego niniejszym zamówieniem. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia
rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60
miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
14.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu
wykonywania prac: a) przygotowawczych, b) rozbiórkowych, c) montażowych, d) brukarskich, e)
elektrycznych, f) ręcznych prac ziemnych, g) zieleniarskich, h) sanitarnych, i) porządkowych. 15. W
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.14 SIWZ czynności.
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Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli na
miejscu wykonywania świadczenia. 16.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.14
SIWZ czynności w trakcie zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 SIWZ czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 3.14 SIWZ czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co
do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Roboty budowlane pn.
„Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku”, będą realizowane w oparciu o dokumentację
projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Obioru Robót opracowane przez DROMAG
Magdalena Młynarczyk, Stare Bielice 36B, 76-039 Biesiekierz. 20.Warunki realizacji przedmiotu
zamówienia wskazano we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233252-0
45231400-9
45316110-9
45232400-6
45112710-5

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

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną
(umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa drogi, w tym jezdni
o nawierzchni bitumicznej, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej/płyt chodnikowych
betonowych wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym o
wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł, b) skieruje do realizacji zamówienia osobę
pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymagane doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy wykonaniu co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie
drogi, o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł., c) skieruje do realizacji zamówienia
osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
branży sanitarnej przy wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie
lub przebudowie kanalizacji deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł., d)
skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót branży elektrycznej przy wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego o wartości brutto nie mniejszej niż
250 000,00 zł., e) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót
branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymagane
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży
telekomunikacyjnej przy wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
przebudowie lub budowie kanału technologicznego dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych o
wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00 zł. 2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji
określonych powyżej. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. kadrą
techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Pod pojęciem „budowa,
rozbudowa, przebudowa” Zamawiający rozumie budowę, rozbudowę, przebudowę, o której mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 5.
Wykonawcy z innych państw członkowskich winni dysponować osobami posiadającymi
kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. Jeżeli
Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się
kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w
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tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272,
z późn. zm.).
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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
Tak
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:
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Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających 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, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.6. ppkt 2a) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca w terminie do 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6 ppkt 2a).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
sporządzone odpowiednio według Załącznika nr 2 i Nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.
2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: –
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
bankowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2019 r. poz. 310 z póź. zm.).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
39 1140 1153 0000 2179 2400 1003. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub 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, należy złożyć w
formie oryginału w oddzielnej kopercie. Opakowanie z wadium powinno być oznaczone nazwą i
adresem Wykonawcy oraz napisem: Wadium do postępowania na wykonanie robót budowlanych
pn. „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku”. Znak sprawy: ZP1.261.13.2019. 7. Wadium
wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. Z treści
gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
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wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a
Ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt. 14.10 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 14. 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. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.Zgodnie z art.
46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia w
kwocie 1 000 000,00 zł. brutto. 2. Zamawiający żąda zabezpieczenia zaliczki w pełnej wysokości w
jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zabezpieczenie zaliczki musi
być przedłożone Zamawiającemu wraz z fakturą stanowiącą podstawę jej wypłaty. 4. Spłata
zaliczki przez Wykonawcę następować będzie poprzez potrącenia z wynagrodzenia, z faktur
częściowych za wykonane roboty, w jednakowym procencie, do chwili zafakturowania 60%
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wykonanych i odebranych robót. 5. Po spłacie zaliczki w całości Zamawiający zwraca
zabezpieczenie zaliczki. 6. Wykonawca na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy
zwróci jednorazowo kwotę zaliczki, która na ten dzień pozostała do rozliczenia.

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

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

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

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

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

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

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

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

Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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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:
1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy
pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż
zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj. 1) zmiany
terminu realizacji zamówienia na skutek: a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź); pod
pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie
można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum
tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, b) wystąpienia warunków
atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
technologią wykonania danych robót określoną w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych
materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu
realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi
okolicznościami, c) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
d) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, e) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność
przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub
utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych instalacji, f) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź
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realizacji robót dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa
wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub
lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych
podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w
wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody, g)
przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, h) opóźnienia w przekazaniu placu
budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia
inwestycji, i) zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub
okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, j) zawieszenia i
wstrzymania robót, k) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego
zakończenia inwestycji, l) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy
zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności
protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie
terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane
powyższymi okolicznościami. 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji
zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie, b) w przypadku zmian
technologicznych korzystnych dla Zamawiającego, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części
robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót
niewykonanych, a ujętych w cenie oferty Wykonawcy, d) w razie potrzeby wykonania robót
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, 3) zmiany wysokości
wynagrodzenia na warunkach określonych w § 17 umowy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od
towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia prze Wykonawcę, 4) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji
przetargowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji
zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi
okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8
umowy, 5) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków
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geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, w takim przypadku
przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie
spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z
zapisami zawartymi w § 8 umowy, 6) wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań
technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub
finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w
postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 7) zmian wynikających ze
zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 8) zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził
sam i przy pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji
umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu
poprzedzającym zawarcie umowy, 9) zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom, 10)
zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 4 umowy, przy
czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i
uzyskać akceptację Zamawiającego. 11) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na
zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 12) zmiany
dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót
przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, pod warunkiem,
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji
i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametrów technicznych z
zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do
rozliczeń, 13) zmiany dotyczą terminów płatności, 14) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw,
usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana
wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 15) zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 16) wykonawcę, któremu Zmawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
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upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 17) zmiany, niezależnie
od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 18) łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest
mniejsza od 10%wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być
inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę. 4. W przypadku zainicjowania zmian przez
Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 paragrafu 16, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie
wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie. 5. Jeżeli
Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
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: 2019-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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