Ogłoszenie nr 539176-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.
Muzeum - Zamek w Łańcucie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz
zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII”
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
VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego 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: Muzeum - Zamek w Łańcucie, krajowy numer
identyfikacyjny 27705500000, ul. ul. Zamkowa 1 , 37-100 Łańcut,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 2252008 do 10, , email przetargi@zamek-lancut.pl, , faks 172 252 012.
Adres strony internetowej (URL): www.zamek-lancut.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: Inny (proszę określić):
instytucja kultury
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
http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Nie

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 pod rygorem nieważności w formie pisemnej Adres: MuzeumZamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut / Sekretariat
Adres:
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

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: Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowokonserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w
budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II,
III, IV, VII”
Numer referencyjny: S-ZP-203/8/2017
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:
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: Przedmiot zamówienia stanowi uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz
zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII” Projekt
dofinansowany w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Numer umowy: POIS.08.01-00-00-1088/16-00 Teren
realizacji inwestycji objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie decyzji
o wpisie do rejestru : A-1023 z dnia 27.08.1979r oraz uznany za pomnik historii na
podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 25 sierpnia
2005rPrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:
Przedmiot zamówienia : obejmuje rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od
deszczowej , likwidację odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie parku
wewnętrznego, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ,
odwodnienia liniowego i drenażu dziedzińców. 2. 1. Zakres robót: a) prace
rozbiórkowe b) przyłącze kanalizacji sanitarnej c) kanalizacja deszczowa d)
przyłącze wodociągowe do Starej Kordegardy e) przyłącze kanalizacji sanitarnej do
Starej Kordegardy Uwaga: W ramach zamówienia nie będzie wykonywane
odwodnienie alejek. Zakres robót precyzuje : - projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót. – z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z
wymienionych dokumentów. Przed złożeniem oferty zaleca się oferentowi
dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz uzyskanie we własnym zakresie
niezbędnych informacji w celu przygotowani kompletnej oferty. 2.2 Wymagania: •
Likwidowane odcinki kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej należy zaślepić i
pozostawić jako nieczynne • Przewody kanalizacyjne prowadzone w odległości
mniejszej niż 3 ,0 m od środka pnia wykonywać metodą przecisku rury osłonowej.
• Wszelkie przewody kolidujące należy na szerokości wykopu zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. • Montaż przewodów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. • Wszystkie roboty
prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, zgodnie z
przepisami BHP i p.poż. • Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy
wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W razie rozbieżności należy niezwłocznie
powiadomić Inżyniera kontraktu i Zamawiającego. • Projekt obejmuje
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej od budynków: Oranżerii,
Ujeżdżalni, Zamku ( z Biblioteką i Oficyną). 2.3 Z uwagi na prowadzenie robót w

czynnym obiekcie
zabytkowym , Wykonawca
zobowiązany jest do: • urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z
obiektami użytkowanymi • odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej
funkcjonowania obiektów • zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów
mogących mieć charakter zabytkowy oraz powiadomienie o tym fakcie: Inżyniera
kontraktu, Inspektora nadzoru i Zamawiającego Wykonawca będzie mógł
wykonywać roboty w godzinach otwarcia Parku. 2.4 Ochrona istniejącego
drzewostanu • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniami znajdujące się drzewa i krzewy na placu budowy lub w jej pobliżu –
zgodnie z art. 75 Ustawy-Prawo Ochrony Środowiska, w szczególności: • Jeżeli na
placu budowy lub w jego pobliżu znajdują się drzewa i krzewy należy je we
właściwy sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniami. W zależności od wielkości i
wieku drzew zabezpieczenia są następujące: a) przy drzewach dojrzałych o
normalnej budowie koron oraz przy krzewach teren należy ogrodzić na
powierzchni równej rzutowi koron. b) przy drzewach wąskich ( kolumnowych)
powierzchnia grodzona powinna objąć obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy
koron drzew. c) jeżeli nie możliwe jest zastosowanie w/w zabezpieczeń należy
stosować osłony przy pniowe z desek, maty słomianej bądź juty. Osłony te
powinny obejmować cały pień wokół i mieć wysokość co najmniej 150 cm.. Dolna
cześć osłon powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać drutem lub
taśmą co 40-60 cm ( min. 3 razy). • Prace konieczne do wykonania w obrębie
rzutów koron drzew należy wykonać ręcznie, wykluczone jest także składowanie
materiałów budowlanych w obrębie rzutów koron drzew. W obrębie rzutów koron
drzew nie wolno poruszać się ciężkim sprzętem budowlanym 2.5 Dojazd do placu
budowy: • Dowóz materiałów na plac budowy od strony 3-go Maja ( wjazd w
rejonie zjazdu na ul. 3 Maja z Powozowni i Stajni Cugowych.) do Mostku
Zachodniego. Sporadycznie możliwy jest dowóz materiałów od ul. Kościuszki
przez Bramę Główną. Następnie ewentualny przeładunek i przewóz przez
zabytkowy Most Zachodni sprzętem transportowym o masie całkowitej do 2,5 t. •
Rozładunek i składowanie materiałów w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego. • Po alejkach oraz Moście Zachodnim obowiązuje zakaz
przemieszczania się sprzętem ciężkim • W wyjątkowych przypadkach ( brak
możliwości zastosowania innego. sprzętu) istnieje możliwość wjazdu alejkami po
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. • Należy stosować sprzęt jak najmniej
niszczący alejki oraz chronić maksymalnie zabytkowy drzewostan parkowy. • Ze
względu na zabytkowy charakter obiektu i specyfikę terenu należy zachować
bezwzględną czystość na placu budowy, w czasie transportu materiałów na
alejkach zachować szczególną ostrożność ze względu na turystów zwiedzających

obiekty Zespołu PałacowoParkowego • Roboty ziemne
winny być objęte nadzorem archeologicznym. 2.6 Wymagania w zakresie ochrony
drzewostanu.: • Zamawiający powoła Inspektora nadzoru dendrologicznego
posiadającego uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi zieleni
zabytkowej. • Każdorazowy wykop lub przepych wykonywany w obrębie rzutu
koron drzew należy ustalić z Inspektorem nadzoru dendrologicznego. • Nie wolno
tworzyć nasypów i zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony + 1m. •
Należy ograniczyć do minimum redukcję systemów korzeniowych. • Jeżeli okaże
się koniecznym redukcja systemów korzeniowych, to procentowy ubytek masy
korzeniowej wiąże się z koniecznością redukcji masy asymilacyjnej drzewa
(korona) w tym samym procencie (maksymalnie do 20 %). • Prace ziemne
związane z odkryciem systemów korzeniowych wskazane jest wykonywać w
okresie bezlistnym drzew tj. poza okresem pełnej wegetacji, w czasie wilgotnej
pochmurnej pogody. • Korzenie nie powinny być wystawione na bezpośrednie
działanie słońca dłużej niż 1 godzinę, a odkryte na powietrzu dłużej niż 2 godziny.
• Odkrycie systemu korzeniowego może nastąpić na okres nie dłuższy niż 8 godzin
w przypadku zraszania systemu korzeniowego lub w dzień deszczowy. Wskazane
jest zasypywanie wykopów na bieżąco. • Należy zabezpieczyć odkryte systemy
korzeniowe przed wysychaniem poprzez użycie czarnej folii, tkaniny jutowej lub
mat. • Prace związane z redukcją systemów korzeniowych i związane z tym prace
w koronach drzew winien wykonywać specjalistyczny zakład chirurgii drzew
posiadający odpowiednie doświadczenie do wykonywania prac w zieleni
zabytkowej; W czasie realizacji robót zarówno Park jak i obiekty wchodzące w
skład Zespołu Pałacowo- Parkowego będą czynne dla zwiedzających.
II.5) Główny kod CPV: 45332000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45111200-0
45111291-4
45232130-2

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: 2017-12-15
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 odstępuje od określenia warunku w tym
zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę
nie niższą niż 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej jednej roboty
polegającej na wykonaniu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej o wartości
robót minimum 200 000,00 zł brutto b) wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej: - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej,
posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r.,
poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w
rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która
dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub
zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej
ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych, która dodatkowo posiada co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierownika robót
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:
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:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaże Zamawiającemu, bez
dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

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:
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z
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; UWAGA: W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa
w ust. 4 pkt 1, składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki
cywilnej 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących,
aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych 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 stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za
kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
6 do SIWZ, 3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII ust. 1
pkt 4) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres
związania ofertą na kwotę/wartość: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100); 2. Wadium może być wnoszone 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 2007 r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: 95
1240 2643 1111 0000 3778 1587– z adnotacją wadium w przetargu nr S-ZP203/8/2017, 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin
wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być
dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z
banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota

wadium wpłynęła na
rachunek bankowy
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy
dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Potwierdzeniem
wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument
powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego
bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6. Wadium wniesione w formie
gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy,
oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie
związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5
pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do
ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek
okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. 7. W przypadku
składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców
uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące
wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w
szczególności art. 46
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

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

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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
cena
okres gwarancji
3) Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika
budowy/robót

Znaczenie
60,00
25,00
15,00

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 umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku
do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz
zakresu przedmiotu zamówienia na niżej określonych zasadach: 1) Termin
realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: a) Gdy

zajdzie konieczność
wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i
zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z
opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie
więcej niż 2 tygodnie, b) Wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na
niemożność prowadzenia prac budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady
trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego
terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy,
opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie ze Szczegółową
Specyfikacją Techniczną (SST) uniemożliwiają prowadzenie robót, c) Wystąpienie
okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (np. decyzja
pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), d) Wstrzymania
robót na okres dłuższy niż 2 tygodnie spowodowany wykryciem np. niewybuchów,
niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości
budowli podziemnych, e) Wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem
faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie,
f) Wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, g)
Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych,
gospodarczych w trakcie trwania realizacji inwestycji wystąpią okoliczności
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z
dokumentacją projektową. h) Konieczności zmiany harmonogramu robót. 2)
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminów płatności faktur
końcowych w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub
wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających warunkujących wykonanie
umowy na zamówienie podstawowe i w celu zapłacenia faktury w roku
budżetowym, w którym umowa jest realizowana. 3) Dopuszcza się za zgodą
Projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu
parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku
zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów
inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych.
4) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w
terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac,
Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób przewidujący
skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót, ale tylko po uprzedniej
zgodzie na zabezpieczenie środków finansowych w ramach roku budżetowego. 5)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i

Kierowników robót na
wniosek Wykonawcy i tylko
w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia
losowego np. choroby, śmierci itp. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej
zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika
budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta
spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. 6) Poza przypadkami określonymi powyżej, istotne
zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po
zawarciu umowy: a) przypadku siły wyższej, b) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 3.
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy. 1)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych,
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, że: a) Zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze
parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, b) Zmiany te
spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i
urządzeń, c) Wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji. Przyjęte w
dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane
z produkcji. d) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych
proponowane przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze
warunki eksploatacyjne. 4. Pozostałe zmiany. 1) Zmiana sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu
lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2) Rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy
Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości
umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji
skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami. 5. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

one jednak zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody. 6.
Zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią:
1) Zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną np.
zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec
Podwykonawców, 2) Zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między
Stronami, 3) Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP.
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: 2017-07-11, godzina: 12:30,
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
> 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 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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