Ogłoszenie nr 528500-N-2020 z dnia 2020-04-01 r.

Gmina Cegłów: „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych dla gminy Cegłów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt: „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy
Cegłów”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0014/18-00 w ramach działania 2.2
Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000,
ul. Kościuszki 4 , 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 579 59 48, 025
759 59 39, , e-mail urzad@ceglow.pl, , faks 25 759 59 38.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ceglow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ww.bip.ceglow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.ceglow.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:
Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca. Ofertę wraz z
załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów”
Numer referencyjny: IZP.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: A. Wykonanie Dokumentacji
(zwane też dalej zakresem „Zaprojektuj”), tj.: 1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień w zakresie w jakim będą wymagane
przepisami prawa, zezwalających na wykonanie prac budowlanych, w tym w szczególności:
a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, b)
projektów wykonawczych, c) przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (na cały
przedmiot objęty zakresem „Zaprojektuj”) oraz kosztorysów ofertowych (na przedmiot objęty
zakresem „Wybuduj”), d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej
BIOZ), e) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (dalej
STWiOR), w podziale na branże; f) załączonego programu funkcjonalno-użytkowego oraz 2)
uzyskanie wszelkich uzgodnień lub ewentualnych odstępstw wymaganych przepisami prawa
w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, objętego
zakresem „Zaprojektuj”; oraz decyzji na zbiórkę odpadów. 4) prowadzenie w sposób należyty
dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy; 5) przekazanie Zamawiającemu,
prawidłowej i kompletnej wszelkiej dokumentacji potrzebnej Zamawiającemu do wykonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy; 6) zgłoszenie prawomocne wykonanych robót do
właściwego organu administracji; 7) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym wraz z ostatecznym rozliczeniem z
ewentualnymi podwykonawcami. B. Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń

technicznych, (zwane też dalej zakresem „Wybuduj”, szczegółowy opis zakresu robót jest
zawarty w programie funkcjonalno-użytkowy), tj.: 1) utwardzenie powierzchni, a w
szczególności: a) wykonanie nawierzchni betonowej z podbudową zgodnie z załączonymi
przekrojami, tj.: place manewrowe i magazynowe, drogi, miejsca postojowe i rozładunkowe,
posadzki pod boksami szczelne, zbrojone, b) wykonanie nawierzchni pod ruch pieszy:
chodniki, dojścia, zjazd z drogi; 2) budowę specjalistycznego magazynu kontenerowego
dostosowanego do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego; 3) budowę wiaty magazynowej z boksami oraz z
niezbędnymi instalacjami (w razie potrzeby kanalizacyjna, posadzką betonową) wraz z
częścią obudowaną, dostosowaną do przetwarzania odpadów (przygotowania do ponownego
użycia) – warsztat wraz z wyposażeniem oraz miejscem na belownicę do odpadów; 4)
budowę ścieżki edukacyjnej utwardzonej z kruszywa łamanego; 5) budowę zbiornika na wodę
opadową wraz z kanalizacją deszczową (rurarz, rynny kratki ściekowe, studnie osadnikowe
itp.); oraz 6) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego o
gotowości do badania i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; 7) zapewnienie
na własny koszt i ryzyko przewozu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników
Wykonawcy, jego współpracowników lub podwykonawców oraz ochronę terenu robót i
zaplecza; 8) dostarczenie na żądanie Zamawiającego wykazu pracowników zatrudnionych
przez Wykonawcę i uprawnionych do przebywania na terenie robót, a w przypadku
podwykonawców – dostarczenie wykazu pracowników podwykonawców uprawnionych do
przebywania na terenie robót. W tym zakresie Wykonawca powierza Zamawiającemu
przetwarzanie danych osobowych pracowników swoich jak i podwykonawców w celu
prawidłowego wykonania Umowy na czas trwania robót, przy czym powierzenie
przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko i
miejsce zatrudnienia pracownika oraz nr jego dowodu osobistego; 9) zapewnienie zaplecza
socjalnego dla pracowników na terenie robót; 10) utrzymywania przez cały czas trwania robót
czystości zajętych dróg publicznych, pasów ruchu i chodników oraz stosowania się do
wymogów określonych przez Policję i inne uprawnione organy; 11) ponoszenie wszelkich
opłat i należności z tytułu realizacji Umowy, w szczególności za zajęcie pasa ruchu
drogowego, organizacji tymczasowych przejść, zmian w organizacji ruchu i innych
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 12) wykonanie wszelkich robót budowlanych i

odtworzeniowych; 13) uzyskanie wszelkich ostatecznych decyzji, pozwoleń oraz dokonanie
niezbędnych zgłoszeń objętych zakresem „Wybuduj”; 14) bez dodatkowego wynagrodzenia,
współpraca i koordynacji działań z innymi wykonawcami realizującymi prace budowlane lub
dostawy na przedmiotowej inwestycji w szczególności udostępnianie placu budowy,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, dostosowywanie harmonogramu realizacji.
Uwaga w ramach zamówienia objętego zakresem „Wybuduj” należy wykonać wyłącznie
roboty budowlane, brukarskie oraz konstrukcje stalowe wraz z zadaszeniem dla obiektów
wskazanych na koncepcji planu zagospodarowaniu terenu numerami 1, 4, 5, 6, 8 (bez tablic),
10, 11, 13 wraz z kanalizacją deszczową odprowadzającą wodę deszczową i rynnami na
budynkach. C. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalnoużytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222000-0
71320000-7
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45112700-2
45220000-5
45222000-9
45222100-0
45213270-6
45230000-8
45231000-5
45231400-9
45231300-8
45231600-1
45400000-1
74200000-1
74230000-7
74232000-4
42900000-5

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

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-04-30

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: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
800.000,00 zł. 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości
minimum 800.000,00 zł. Uwaga: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania
warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł,
Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty
podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
niniejszego postępowania w BZP. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 ¬– 2 musi spełniać co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Informacje dodatkowe Więcej informacji na stronie Zamawiającego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że: 1) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub 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 2019 r.
poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272); 2) dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania konstrukcji obiektu oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji – w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub 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 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272); 3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego oraz
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym – w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 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 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz.
2272); 4) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
do projektowania obiektu budowlanego oraz co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub 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 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272); 5) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 500.000,00 zł
brutto polegającą na budowie lub przebudowie placów manewrowych, parkingów, np. takie
jak: place manewrowe, magazynowe, miejsca postojowe i rozładunkowe. Uwaga: Na
wykazanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym dysponowania
osobami do realizacji zamówienia, jedna osoba może być wykazana na potwierdzenie jednego
lub kilku warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 ¬– 5 musi spełniać co
najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe: Więcej informacji na stronie Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu; 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 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; 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1; 4) zobowiązanie podmiotu
trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach
lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany
do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą
złożyć wraz z aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w

Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów na potwierdzenie warunków, tj.: 1) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ), 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowie¬dzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te¬mat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówie¬nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ); 3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działal¬ności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 5) dokumenty
dotyczące podmiotu trzeciego, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
w celu wykazania spełnienia, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega
na zasobach podmiotu trzeciego.

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. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz Ofertowy – sporządzony i
wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których
mowa w pkt 5.1 SIWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o
ile ofertę składa pełnomocnik; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt
4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: –zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; – zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; – czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą; 5) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 8 do SIWZ); 6)
dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja" wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 2) zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy Pzp, 3) w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) ze zobowiązania lub
innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 5.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym
mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 6. Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 złotych. 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 pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

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

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:

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)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

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

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

Czas trwania:

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja 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 nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na: 1) zmianie terminów wykonania
przedmiotu niniejszej umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie zakresu
przedmiotu niniejszej umowy; 4) zmian opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych będzie
możliwa, jeżeli: 1) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można
było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy; 2) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3)
w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów
technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i
dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty
mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do
Dziennika, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 4) nastąpi przerwa w pracy z winy
Zamawiającego, potwierdzona w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż znane są Wykonawcy
terminy, o których mowa w SIWZ. 4. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w

następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy Pzp; 2) zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy; 3) wystąpi
konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było
przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub
obarczone błędem; 4) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; 5) nastąpi konieczność zmiany/rezygnacji z zakresu i sposobu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można
było przewidzieć na etapie projektowania lub nastąpi konieczność zmniejszenia lub
zwiększenia liczby przyłączy lub długości sieci w stosunku do liczby wskazanej przez
Zamawiającego. W przypadku robót zaniechanych wycena prac zostanie wykonana w oparciu
o kosztorys ofertowy. W przypadku robót dodatkowych wycena nastąpi poprzez sporządzenie
kosztorysu metodą szczegółową, przy zastosowaniu ceny z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w przypadku braku tych odnośników na podstawie nośników cenotwórczych
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku, np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga
akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj.
mazowieckiego, b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla woj. mazowieckiego, c) zysk
kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. mazowieckiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i
materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych,
a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie
dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert
handlowych itp., e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 5. Zmiana zakresu
przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi
konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z
przedmiotem niniejszej umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie
uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji; 3)
nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca

wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 6. Zmiana zostanie wprowadzona na
uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do niniejszej umowy, przy
uwzględnieniu art. 140 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą
zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno
Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny
wniosek, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3)
opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowo oraz Harmonogram płatności i
termin wykonania umowy. 8. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu
zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z prawidłowym
świadczeniem usług w ramach przedmiotu umowy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 1) stawki podatku od
towarów i usług, 2) 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 –
w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez
Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób, bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, w zakresie
jakim dotyczą osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot
umowy na rzecz Zamawiającego; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez wykonawcę. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8
pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z
uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2 - 4, w celu zawarcia aneksu, o którym
mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający:
oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o
których mowa w ust. 8 pkt 2 - 4, ich uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wartości
wzrostu całkowitego kosztu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 – 4, na wynagrodzenie
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wnioskowanych zmian w
sposób wskazany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedłożenie stosownych
umów z pracownikami, z zachowaniem właściwych przepisów prawa. 11. W przypadku
niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 - 4 na
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w ust. 8
obowiązywać będą każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa
w ust. 8. 12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-04-17, godzina: 10:30,
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
> Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i być poświadczone
przez Wykonawcę
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

