Ogłoszenie nr 585519-N-2018 z dnia 2018-07-08 r.
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
w Jeleniej Górze:
JELENIA GÓRA, KOLEGIUM JEZUICKIE DAWNY BUDYNEK
(XVII/XVIII w.):

RATUNKOWA REKONSTRUKCJA DACHU
– Część 2. ETAP III ZAKOŃCZENIE PRAC-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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
1

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: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i
Pankracego w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 2153625300000,
ul. Kopernika 1 ,58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 48 500 183 198, e-mail mariusz.gierus@op.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://pankracy.edu.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: Podmiot prawa publicznego - stowarzyszenie
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://pankracy.edu.pl/przetargi
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:
tak, w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub
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osobiście
Adres:
grzecznościowy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, 58-500
Jelenia Góra, Plac Kościelny 1-2
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:
JELENIA GÓRA,KOLEGIUM JEZUICKIE DAWNY BUDYNEK (XVII/XVIII
w.): RATUNKOWA REKONSTRUKCJA DACHU
– Część 2. ETAP III ZAKOŃCZENIE PRACNumer referencyjny: ZP/PN-01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wymiany zniszczonego pokrycia połaci
dachowej budynku dawnego Kolegium Jezuickiego, zlokalizowanego przy ul.
Kopernika 1 w Jeleniej Górze, w zakresie oznaczonym w na pliku nr[4] schemat robót
na 2018 jako 2część III etapu. Dawny budynek Kolegium Jezuickiego usytuowany jest
na parceli przylegającej do odcinka dawnych murów obronnych starego Miasta. Jest to
budowla późno barokowa założona na planie podkowy. Obecnie część objętą
przedmiotem zamówienia jest wyłączona z użytkowania. Budynek jest wpisany do
rejestru zabytków pod nr A/2128/649/J z 04.08.1980. Na realizację zadaniaZamawiający posiada Decyzję nr 760/12 z 17.07.2012 r. udzielającą pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku, wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego
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Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Decyzję nr 287/2012 z 30.07.2012 r.
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, wydaną przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych
postępowaniem określa obowiązkowy Przedmiar robót oznaczony jako plik [9] z
zakresem : - roboty rozbiórkowe , w szczególności: kominy 2,64m3, okna połaciowe – 4
szt., pokrycie połaci z blachy miedzianej – ok. 284m2m2, rozebranie rynien z blachy –
64mb i rur z blachy – ok.25mb) - rekonstrukcja więźby dachowej, w szczególności:
wymiany, rozpory, ramy górne i płatwie ok.6m3 drewna, membrana dachowa –ok.
314m2, ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 15cm – 314m2, - rekonstrukcja
dachu, w szczególności: przemurowanie kominów – ok. 2,64 m3 z zabezpieczeniem
siatką bocznych otworów, pokrycie dachów blachą miedzianą gr. min. 0,6mm- ok.
288m2, pokrycie dachów papą termozgrzewalną- ok.32,5m2, akcesoria do pokryć
dachowych, w tym płotek przeciwśniegowy -ok. 63mb, ławy i stopnie kominiarskie,
montaż okien połaciowych 78*140 – 1m2 i wyłazu dachowego 85*85 – 1 szt.) rekonstrukcja obróbek blacharskich, w szczególności: obróbki z blachy miedzianej
łącznie ok.154m2, rynny dachowe miedziane- fi 8cm- ok.30mb i fi15cm- ok. 64mb, rury
spustowe z PCV - ok.25mb, instalacja odgromowa z wykonaniem badań skuteczności
ochrony) - wykonanie lukarn , w szczególności: elementy konstrukcyjne -drewniane ,
poszycie ścian lukarn –płyta wiórowa, pokrycie dachów blachą miedzianą , zadaszenie
lukarn. - niezbędną naprawę gzymsów przed założeniem obróbek blacharskich. W
zakresie objętym niniejszym zamówieniem jest uzupełnienie (ok. 50%) wszystkich
obróbek blacharskich (miedź) wokół stolarki okiennej w już wykonanych lukarnach 2.1
Pokrycie dachowe. 2.1.1 Stan istniejący. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.
Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa płaska o połączeniach podłużnych na rąbek
stojący pojedynczy, poprzeczne- rąbek leżący. Pokrycie nie jest pokryciem pierwotnymoryginalny łupek i dachówka zostały wymienione podczas remontu w czasie
użytkowania. Wykazuje duży stopień zużycia- szczątki łuszczącej się farby pokrycia nie
zabezpieczają już materiału pokrycia, który w dużym stopniu wykazuje korozję włącznie
z połączeniami i obróbkami koszy i okapu- nie spełnia swojej roli, wykazuje
nieszczelności- do demontażu. Rynny okapowe oraz obróbki gzymsów elewacyjnych
wykazują duże zużycie materiału- zniszczenia i nie spełniają swojej roli. Powyższe oraz
nieszczelności połączeń obróbek blacharskich gzymsów doprowadziły do sukcesywnego
zawilgacania materiału tynkowego i murowego gzymsów co doprowadziło w wielu
miejscach do odparzeń, spękań, zniszczeń, ubytków. Nieszczelności pokrycia
dachowego spowodowały duże zniszczenia deskowania dachu. 2.1.2. Zakres rzeczowy
do wykonania. Niniejszym postępowaniem objęta jest kontynuacja wymiany pokrycia
dachu na pokrycie z blachy miedzianej łącznie z wymianą całości deskowania pod
istniejącym pokryciem z blachy, na deskowanie z drewna iglastego gr. 2,8cm z
założeniem folii paroprzepuszczalnej na krokwiach oraz kontrłat 6x5cm celem
wytworzenia przestrzeni wentylacyjnej oraz odtworzenie lukarn. Ponieważ obróbki
blacharskie okapów zostały przerwane dla montażu rynhaków, a tym samym
umożliwiały penetrację wód opadowych Wykonawca musi liczyć się z potrzebą
wymiany skorodowanych końcówek krokwi. Zakres połaci dachowej do wymiany
objęty postępowaniem został zaznaczony na Rzucie dachu jako Część 2 Etap III. - plik
oznacz. jako [4] i [5]. 2.2 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i koryta
odpływowe. - wszystkie elementy obróbek blacharskich do wymiany jak i
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projektowanych ( dot. lukarn) w szczególności opierzenia kominów, rynny, i koryta
odpływowe należy wykonać z blachy miedzianej gr. min.0,6 - rury spustowe – do
wymiany na PCV. 2.3 Przewody wentylacyjne i kominy. W zakresie objętym
postępowaniem jest rozbiórka kominów, przemurowania kominów oraz obudowa
przewodów, powyżej połaci dachowej- zgodnie z rysunku 8/A/16, stanowiącym plik
oznaczony jako [5]. 2.4 Okna Do wykonania lukarny nr 2 pliki oznacz. jako [6],[7], okna
połaciowe -na przykład typu Velux 78x140cm oraz wyłaz dachowy- na przykład typu
Velux Velta 85x85cm . Wykonawca powinien uwzględnić ewentualną konieczność
wykonania dodatkowych wymianów pod nowe okno połaciowe i wyłaz dachowe. W
zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż okna połaciowego i wyłazu dachowego.
Dostawa i montaż okien w lukarnach nie jest w zakresie niniejszego postepowania. Do
wykonawcy należy zabezpieczenie otworów grubą folią budowlaną. Rozmieszczenie
okna połaciowego, wyłazu dachowego oraz lukarn zawiera rysunek 8/A/16, stanowiący
plik oznaczony jako [5]. 2.5 Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy
wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężonych, drutem miedzianym fi 8mm na
odstępnikach naciągowych, minimum 40 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe
wykonać jako naprężające z drutem miedzianym fi 8mm, naprężane na wspornikach u
szczytu i na wysokości parteru od strony zewnętrznej budynku (wspornik dolny
mocowany do wysokości 1,80m). Od strony wejść do budynku przewody
odprowadzające należy doprowadzić do poziomu parteru (wsporniki mocowane do
wysokości 1,80m, jak wyżej).Przewody odprowadzające należy naprężyć na dole śrubą
naciągową i poprzez złącze kontrolne połączyć z przewodami uziemiającymi
przyspawanymi do uziomu budynku. Wymiana instalacji odgromowej dotyczy tylko
części budynku, na którym wykonywana jest wymiana połaci dachowej objęta
niniejszym postępowaniem. Wykonana nowa instalacja odgromowa wraz z pozostałą
instalacją odgromową musi zapewnić skuteczna ochronę przed uderzeniem pioruna, co
oznacza, że instalacja odgromowa na budynku musi tworzyć jedną całość. W przypadku,
gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych połączonych z nim
urządzeń przekraczała wartość dopuszczalną (>30Ω) należy wykonać uziomy sztuczne.
W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż
dwukrotna wartość wymagana dla danego typu uziomu. Ww. opis ma charakter
poglądowy.
II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261000-4
45261100-5
45261210-9
45261410-1
45262650-2
45312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
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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: 82
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
- rozpoczęcie: planowane od 01 sierpnia 2018 r. z możliwym przesunięciem terminu do
± 7 dni, po uprzednim przekazaniu terenu budowy
- przekazanie terenu budowy: planowane w dniu następnym po dacie podpisania
umowy
- cykl realizacji zamówienia - do 82 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych od dnia
następnego przekazania terenu budowy, Za dochowanie terminu zakończenia całego
zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do
rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

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: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub
posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) w wysokości co najmniej 100 000zł, w celu zachowania płynności finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww.
środkami finansow.
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Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1) dysponowanie Kierownikiem Budowy - posiadającym
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej , zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65); - mającym co najmniej 24miesięczne
doświadczenie zawodowe, w tym nabyte przy co najmniej jednej realizacji związanej z
robotami budowlanymi polegającymi na kryciu blachą połaci dachowych
- który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury Przez wymagany „minimalny okres doświadczenia
zawodowego” należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od
daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 12a ustawy z 07.07.1994 r. Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
cyt. ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a w
szczególności ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016
poz.65 z 16.01.2016 r.) c2) należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich
ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej dwóch realizacji robót
budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dachów
wielospadowych o konstrukcji drewnianej, w których zakres rzeczowy, w każdej z nich
obejmował co najmniej: - pokrycie dachu z blachy na powierzchni minimum 200m2, wykonanie konstrukcji drewnianych więźb dachowych lub przy więźbach dachowych
(np. lukarny), Wykonanie pokrycia dachowego nie musi być w realizowane tą samą
umową co wykonanie konstrukcji drewnianych. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dwie realizacje pokryć dachy i dwie realizacje
wykonania konstrukcji drewnianych łącznie lub rozdzielnie Zgodnie z art.3 słownika
ustawy z 07.07. 1994 Prawo Budowlane przez pojęcia: - budowa należy rozumieć
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; - obiekt budowlany - należy rozumieć
budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych - budynek - należy
rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. przebudowa- należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
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budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, bądź liczba kondygnacji remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym;
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: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów
udostępniających zasoby, zwanych też „innymi podmiotami”, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. „Stosowna sytuacja”, o której
mowa w punkcie 2. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi
mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez
Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy
przez „inne podmioty” zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) (patrz: punkt
IX. ) c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia (patrz: zdolności technicznej lub zawodowej),
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach „innych podmiotów”, jeśli podmioty te
zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z
zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów
potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów „innego podmiotu”, - sposób
wykorzystania przez wykonawcę zasobów „innego podmiotu” przy wykonywaniu
zamówienia, - zakres i okres udziału „innego podmiotu” przy wykonywaniu
zamówienia, - że „inny podmiot”, na zdolnościach którego wykonawca polega, w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których
wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w
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określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
punkcie 2. f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy
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 2 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:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia na tę okoliczność żadnych
dokumentów
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:
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, 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 dysponowania
osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. - wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz
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z podaniem ich rodzaju, wartości (wymóg fakultatywny), daty i 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 dokument 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 dokumentywg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. W przypadku „innego dokumentu” wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
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
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego,
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z
oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
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następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Umowna cena
Skrócenie cyklu realizacji o co najmniej 7 dni (włącznie) tj. do 75 kolejnych dni
kalendarzowych (T)

Znaczenie
98,00
2,00

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:
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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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, w przypadku : 1) termin, o którym mowa w punkcie IV. ulega
przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń: a) siły wyższej, b) zjawisk
atmosferycznych, za które uznaje się: deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę,
gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie. c) zamieszek, d)
ataku terrorystycznego, e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia
wojskowego, f) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej - jeżeli termin
wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk
atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym
terminie. Termin, o którym mowa wyżej ulega przedłużeniu, o czas, w którym
zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. 2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do
realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki
podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 3) zmiany lub konieczności wprowadzenia na
plac budowy– podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 4) rezygnacji z wykonania
pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia
okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z
jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony
przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o
podane w umowie- stawki cen czynników produkcji: (w szczególności rg, Np, Z) , 5
konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy możliwości wydłużenia
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cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia w oparciu o dostarczony przed podpisaniem
umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o podane w umowiestawki cen czynników produkcji (w szczególności: rg, Np, Z) , 6) zastosowania innych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć, 7) zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowofinansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły
Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i
bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 2. Zmiany, o
których mowa wyżej : 1) nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) nie
mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3) nie mogą zmieniać ogólnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 3. Przez pojęcie
„siła wyższa” należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub
wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i
im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i
Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły
wyższej. 4. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy,
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez
Zamawiającego.
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:
2018-07-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> 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
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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
CZĘŚCIOWY
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