Ogłoszenie nr 763310-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z
o.o.: Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze
Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy
Słowackiego 80 w Malborku
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
„Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe
Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem
Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
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: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Malborku spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 22053161000000, ul. ul.
gen. De Gaullea 70 , 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55
629 86 00, e-mail zgkim@zgkim.malbork.pl, faks 55 629 86 01.
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.malbork.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
www.zgkim.malbork.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgkim.malbork.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:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ZGKiM w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork
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: Remont części
wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota

Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Słowackiego 80 w Malborku
Numer referencyjny: 11/rew/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 wykonanie robót budowalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Słowackiego 80 w Malborku, związane z realizacją projektu „Malbork na „+”
– rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia
Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym
Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18
grudnia 2017 r.) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie
izolacji pionowej i izolacji poziomej b) rozebranie starego i wykonanie nowego
ogrodzenia wokół nieruchomości c) renowacja elewacji. Szczegółowy zakres prac
określa dokumentacja przedstawiona w postaci: a) przedmiaru robot – będący
załącznikiem nr 8 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowalnych – zał. Nr 8 do SIWZ c) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych – zał. Nr 9 do SIWZ d) opinia konserwatorska – zał. Nr 10 do SIWZ
e) program prac konserwatorskich – zał. Nr 11 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45320000-6
45443000-4

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: Tak
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: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na
podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy, Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami na podobne roboty
budowlane lub usługi może obejmować do 30 % zamówienia podstawowego. Może
zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na
podstawie odrębnej umowy, przy zachowaniu stawek wynikających z kosztorysu
ofertowego, będącego wyliczeniem ceny oferty zamówienia podstawnego
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: 7 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy. Z postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.10) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa
warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe niedotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: d) Sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę
budowlaną, polegającą na wykonaniu elewacji budynku o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 zł brutto. Za zakończoną robotę budowalną uznaje się zadanie, dla
którego podpisany został protokół odbioru robót lub dokument równoważny.
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: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. Wykonawca,
który polega na zdolnościach 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 - zobowiązanie w formie pisemnej (oryginału) Wykonawca
załącza do oferty. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 i ust.5 pkt 1 Ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający będzie żądać, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4.2. W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów które

określają w szczególności zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie zastrzega
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), o ile są
mu znane. Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a
ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie je spełnia w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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
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:
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy; c) Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest
SIWZ, wykonawcy składają bez osobnego wezwania Zamawiającego oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie
zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 5.2.b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w
5.3.a) 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty lub
oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra PiT dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenia za zgodność następuje w formie pisemnej własnoręcznym
podpisem podmiotu, którego oświadczenie dotyczy. Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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:
a) wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt
4.2.b) 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. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca
polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków,
pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub
wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to
dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; dowodu
wniesienia wadium, informacja o podwykonawcach

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 10.000,00 zł. (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
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: Nie
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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
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: Nie
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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego, tj. w następujących przypadkach: 1) zmiany warunków oraz
uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, 2) odstąpienia przez
Zamawiającego od realizacji części robót, w szczególności w przypadku
ograniczenia lub braku uzyskania dofinansowania lub cofnięcia dofinansowania ze
środków zewnętrznych, 3) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, które są konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji i/lub są
korzystne dla Zamawiającego, 4) zmiany uwarunkowań prawnych i faktycznych
realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 5) zmiany
przewidzianego sposobu płatności, w przypadku obniżenia poziomu
dofinansowania ze środków unijnych, 6) zmiany terminów płatności będących
następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub zmiany harmonogramu przekazywania
środków współfinansujących zamówienie z instytucji finansujących, 7) zmiana
sposobu i terminów wykonania zamówienia w przypadku: a) zaistnienia siły
wyższej; b) pojawienia się pandemii Coronavirusa 19 bądź innej c) zmiany
harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji

finansujących; d) odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do
zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in.
głazy, niewybuchy, przedmioty podlegające ochronie Konserwatora Zabytków,
mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia; e) wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi,
powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na termin
realizacji inwestycji; f) wystąpienia robót zamiennych mających wpływ na termin
realizacji inwestycji; g) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na termin
realizacji inwestycji; h) wystąpienia okoliczności ponadprzeciętnego czasu trwania
procedur administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji zamówienia; i)
zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji zamówienia,
spowodowanych działaniem osób trzecich; 2. Umowa może ulec zmianie tylko w
zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w
adekwatnym związku przyczynowym z terminem, zakresem, sposobem wykonania
Umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i
podpisanie przez obie Strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień umowy. 4. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana
umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których
mowa w art. 144 ust. 1 -1e PZP. 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian
zapisów umowy, zmiany te zostaną przeprowadzone według następującej
procedury: 1) Strona inicjująca zmianę niezwłocznie prześle drugiej Stronie projekt
zmiany umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem; 2) Druga Strona udzieli pisemnej
odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy; 3) Warunkiem dokonania
zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. 4) Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod
warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i akceptację przez drugą ze
Stron. 6. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu
cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się w szczególności taki stan
rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest niezwykły, niebywały,
wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć

tło przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima), jak i społeczne (wojna,
gwałtowna zmiana ustroju politycznego). Jako przykłady zdarzeń mogących
powodować nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się epidemie, operacje
wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną,
szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją,
gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami
przedsiębiorstw, czy gwałtowną zmianę poziomu cen na określonym rynku, czy
długotrwały paraliż środków transportu lub łączności czy zmiana ustroju
politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. 7. Przez nieprzewidywalne
warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do
dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności. 8.
Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek
zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury, racjonalnie niemożliwe do
przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia
Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności. 9. Przez siłę
wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć
zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron
lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i
których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej
staranności (np. wojna, rozruchy, strajki, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej). Strona
poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie
drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. W
przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do
powoływania się na wystąpienie siły wyższej. Po zakończeniu oddziaływania siły
wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o
tym poinformowana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli

dotyczy):
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w
sposób nie budzący wątpliwości,, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w
terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010).
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały
ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w
stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich poufności; Powyższe
informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010)”. Zamawiający
zaleca, aby te dokumenty były trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają
zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w
szczególności w oświadczeniach, wyjaśnienia i dokumentach składanych przez
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy
czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez
Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Wydruk strony

