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Siedliszcze, 10 kwietnia 2017 r.

Uwaga - unieważnienie postępowania - kliknij tutaj

Uwaga: w dniu 20 kwietnia na dole strony zamieszczono:
1. Odpowiedzi na złożone pytania
2. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (warunki udziału w postępowaniu oraz przedłużenie
terminu składania ofert) - nowy termin składania ofert to 26 kwietnia 2017 r.
3. Skorygowaną SIWZ

Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Numer ogłoszenia w BZP 62435 z dnia 10.04.2017 r.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa
ujęcia wody
w Siedliszczu” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
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
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie. Postępowanie przeprowadza podmiot,
któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie. Postępowanie jest
przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu, krajowy numer identyfikacyjny 55010800000, ul.
ul. Szpitalna , 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (82) 56 92 284, e-mail
siedlisz_g_s@woi.lublin.pl,
faks (82) 56 92 202. Adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA: nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL): nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony: nie dotyczy. Oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: nie. Dopuszczone jest
przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SIWZ
Na adres:
Urząd Miejski w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne: nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu
Numer referencyjny: GT.271.5.17
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

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 robota budowlana polegająca na przebudowie istniejącej stacji
wodociągowej (ujęcie wody podziemnej) w m. Siedliszcze, gm. Siedliszcze, pow. chełmski, woj.
lubelskie.
Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:
- przebudowę istniejącego budynku stacji wodociągowej o kubaturze 479,4 m3,
- demontaż istniejących urządzeń w stacji,
- budowę nowego zbiornika wody czystej o pojemności 520 m3,
- rurociągi na zewnątrz budynku,
- przebudowę obudów pomp głębinowych,
- zasilanie pomp głębinowych, kable sterownicze,
- instalacja ogrzewania, wentylacji, wody i kanalizacji wewnątrz budynku,
- instalacja technologiczna wewnątrz budynku,
- instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacja ogrzewania elektrycznego,
instalacja kontroli dostępu, instalacja monitoringu, oświetlenie zewnętrzne,
- odnawialne źródło energii (kolektor słoneczny),
- droga wewnętrzna, chodniki i opaska (łączna powierzchnia 293m2), ogrodzenie i zagospodarowanie
terenu.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej
(Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR lub zamiennie SST), Przedmiar robót. Przedmiary
robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego
sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie
umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli
elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów
rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
Rozwiązania równoważne:
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu

odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej
towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach
technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie
wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany
wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej
oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie
inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może
uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane,
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji
projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu
nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o
konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych
prac z dokumentacją projektową.
Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą wartości brutto złożonej
oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy
ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w
§ 18 projektu umowy.
Gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
urządzenia i materiały objęte niniejszym zamówieniem na okres wskazany z formularzu oferty.
Warunki gwarancji opisuje § 11 projektu umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi
kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin
minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z

tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam
określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca
zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały
przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą
odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga
częstszych przeglądów gwarancyjnych. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: jest zobowiązany wskazać w
formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; w
przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas
realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a
także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za
nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w
projekcie umowy. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót
budowlanych i instalacyjno-montażowych. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania
zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 17 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 7 do
SIWZ). Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45111200-0, 45233250-6, 45223500-1, 45262350-9, 45262310-7,
45223110-0, 45262500-6, 45320000-6, 45321000-3, 45260000-7, 45261210-9, 45410000-4,
45231300-8, 45252126-7, 45311100-1, 45315100-9, 45314300-4, 45231110-9, 45111291-4,
45332200-5, 45332300-6, 45332400-7,
II.6) Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje informacje o wartości zamówienia
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
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 30 listopada 2017 r.

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: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w
przedmiotowym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w
przedmiotowym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca zdolny do należytego
wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób
należyty, zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
- co najmniej 1 robota budowlana, która polegała na budowie lub przebudowie lub modernizacji
budynku z instalacją sanitarną do kontaktu z wodą pitną (np. technologia ujęcia wody, stacji
uzdatniania wody itp.) o wartości robót minimum 300.000,-zł (trzysta tysięcy)
Uwaga: 1. Wykonawca może wykazać spełnienie warunku wskazanego w pkt a i b na jednej lub
odrębnych inwestycjach. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp co najmniej
jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie
wskazane w warunku udziału w postępowaniu w pkt a) i co najmniej jeden wykonawca lub jeden
podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w
postępowaniu w pkt b). 3. (wykreślono w dniu 20.04.2017).
1. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą
przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. Zamawiający nie 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.
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:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- 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: nie dotyczy
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:
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz 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 – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – w
odniesieniu do warunku określonego w III.1.3).
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do
SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
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:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,- PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy zł).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE Nr rachunku: 13 8187 0004 2007
0150 0048 0017 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GT.271.5.17” Zaleca się dołączenie do oferty
kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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 2014 r poz.
1804, z 2015 r. poz. 978, 1240, z 2016 r poz. 64).
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: nazwę
dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46
ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. Zamawiający
zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1
ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium
określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: nie
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
Liczba wykonawców – nie dotyczy
Przewidywana minimalna liczba wykonawców – nie dotyczy
Maksymalna liczba wykonawców – nie dotyczy
Kryteria selekcji wykonawców - nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna – nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Nazwa kryterium
Cena (C)
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane
oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)

Znaczenie kryterium (w %)
60
40

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 – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonych w § 2 umowy: a) w przypadku
wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy,
Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres
wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi; b) w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych, niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy
czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli
dotyczy); c) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w
terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; d) w przypadku wystąpienia warunków
atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich
odpowiedniej jakości (nietypowe dla danej pory roku np. ciągłe opady atmosferyczne, niska lub
wysoka temperatura powietrza – przedłużenie terminu o czas występowania tych warunków
wykraczający poza średnią normę z ostatnich pięciu lat dla terenu inwestycji –dane z IMiGW); e) w
przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności
protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; f) z powodu zaistnienia omyłki
pisarskiej lub rachunkowej; g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub umów o dofinansowanie zamówienia w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; h) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody
geologiczne); i) konieczności usunięcia błędów, wad dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza
techniczną i odrębnymi przepisami; j) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, k) zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne – o czas
niezbędny na ich usunięcie; l) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, ale istotnych dla realizacji, m) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków terenowych ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) Zmiany przedmiotu
zamówienia w zakresie konieczności wykonania robót dodatkowych (do których wykonania
wymagana jest zgoda zamawiającego oraz projektanta) o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy 3) Zmiany jakichkolwiek postanowień umowy w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 4) Zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z

zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, 5) Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w okolicznościach wskazanych w pkt
1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których wykonawca uprawdopodobni, że ich wystąpienie
wpłynie realnie na termin realizacji. Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zmienić sposób
wykonywania prac tak, aby podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych elementów – o ile jest to możliwe. W
przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi przerwy lub przestoju. 6) Przesunięcie terminu inne zmiany będą musiały być szczegółowo
uzasadnione przez Wykonawcę. 7) Wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy nie
obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy 8)
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania
robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie,
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 2. Nie stanowi istotnej zmiany
umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami
umowy. 3. Zmiany umowy wymaga zmiana personelu wykonawcy i zamawiającego. 4. Wszelkie
zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i
Zamawiający. 6. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie
powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 7. Strony przewidują zmianę
umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami
dowodowymi że zmiany o których mowa w ust. 19 mają bezpośredni wpływ na wysokość
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 9 wymuszają podwyższenie
kosztów wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25 kwietnia 2017 r. Zmieniono na: 26 kwietnia 2017 r.
Godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia: nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu - polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 30 dni 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: nie

Pliki do pobrania

Dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami) - kliknij tutaj
Projekt budowlany - branża budowlana - kliknij tutaj
Projekt budowlany - branża elektryczna - kliknij tutaj
Projekt budowlany - branża sanitarna - kliknij tutaj
Opis do rysunku S8 branży sanitarnej - kliknij tutaj
Przedmiary robót - kliknij tutaj
Przedmiary pdf do wczytania do programu kosztorysowego - kliknij tutaj
STWiOR - kliknij tutaj
Oświadczenia - kliknij tutaj
Odpowiedzi na złożone pytania (20.04.2017) - kliknij tutaj
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (20.04.2017) - kliknij tutaj
Zmieniona SIWZ (20.04.2017) - kliknij tutaj

Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

