Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: ” Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej
Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Częstochowa, 2018-09-10
IZ.271.56.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z
zagospodarowaniem terenu.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś
priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w
%)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, krajowy numer identyfikacyjny
151399002, ul. ul. Śląska 11/13 , 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. +48343707100, e-mail przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, faks +48343707170.
Adres strony internetowej (URL): www.czestochowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-75
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) http://bip.czestochowa.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia http://bip.czestochowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
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: Tak
Inny sposób: pocztą, kurierem, osobiście
Adres: Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydziału
Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
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: Realizacja na podstawie
opracowanej dokumentacji budowlano wykonawczej projektu pn.: Przebudowa i
rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer referencyjny: IZ.271.56.2018
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
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
realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano wykonawczej projektu pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z
zagospodarowaniem terenu. Projekt zakłada rewitalizacje przestrzeni starego rynku w
następującym zakresie: I etap - przebudowę i rozbudowę budynku ratusza starej
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Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i
część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej. - prace związane z zagospodarowaniem
terenu i przebudową płyty rynku. Zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa
wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z
siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem,
odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej
architektury: - przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu
w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie
sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z
funkcjonowaniem obiektu. Przekładka sieci. II etap - Równocześnie z budową obiektu i
elementów zagospodarowania placu przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej
części placu w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz
budowy nawierzchni zostaną przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne
przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i
elektrycznej. Przekładka sieci.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na III Zakresy:
Zakres I obejmuje:
• przebudowę i rozbudowę budynku ratusza starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z
częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji
szklanej.
• prace związane z kompleksową budową płyty rynku, przebudową istniejących mediów,
przyłączy, jej zagospodarowaniem. Zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci
pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym
charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem,
odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej
architektury.
• przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym
przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci
wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej itp. związanych z
funkcjonowaniem obiektu i istniejących obiektów przylegających bezpośrednio do płyty
rynku i ul. Mirowskiej . Przekładka sieci. Zabezpieczenie istniejących piwnic
zlokalizowanych w ulicy.
• podbudowa i przekładka sieci ul. Mirowskiej związanych z funkcjonowaniem obiektu i
istniejących obiektów przylegających bezpośrednio do płyty rynku. na odcinku
przylegającym do placu.
Zakres II obejmuje: Budowa ul. Mirowskiej ze ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną,
zabezpieczeniem istniejących piwnic zlokalizowanych w ulicy i elementami zieleni.
Zakres III obejmuje: Budowa odcinków ulic Senatorskiej i Stary Rynek zlokalizowanych
prostopadle do płyty rynku.
UWAGA! W zależności od cen ofert i możliwości finansowych, zamawiający zdecyduje,
który zakres będzie brany pod uwagę przy realizacji zamówienia, a do oceny złożonych
ofert zamawiający przyjmie zakres I, II i III albo zakres I i II albo zakres I przy założeniu
maksymalnego wykorzystania posiadanych środków finansowych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-7
45233120-6
45233200-1
45231300-8
45232140-5
45231400-9
45112710-5
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający 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
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: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. złożenie w druku OFERTA
zobowiązania, że przed podpisaniem umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej
oferty) przedłożą Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia: a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę
gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na
jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) oraz b) w okresie obowiązywania gwarancji i
rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie co najmniej: a) roboty budowlanej
polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku w obszarze ochrony
konserwatorskiej, o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2; b) realizacji placu
publicznego zlokalizowanego w obszarze ochrony konserwatorskiej o powierzchni co
najmniej 7000 m2, gdzie zakres projektu obejmował nawierzchnie, zieleń, oświetlenie i
odwodnienie terenu; c) budowy drogi. W/w warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
elementy składowe (pkt od a - c) tego warunku były zrealizowane w jednym kontrakcie,
jak również w osobnych kontraktach. W przypadku robót, których wartość została
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na
PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku
robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: W związku z art. 22a
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane”. W związku z powyższym, w sytuacji gdy
powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum a
przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług. 2.
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
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wykonywaniu zamówienia, tj. a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub robót przy remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku w obszarze
ochrony konserwatorskiej, o powierzchni użytkowej co najmniej .... m2 UWAGA:
Kierownicy budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
rozporządzeniem 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, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
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:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub
przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć
dokument wymieniony w punktach 6.1. SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane
jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
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:
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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
1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do
SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ 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.
2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających
wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ 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.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z
dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez
wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów.
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.3. SIWZ, złożony w
oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4) Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy
złotych).
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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
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) Nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: Nie dotyczy
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:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena ryczałtowa brutto 0,98
długość okresu gwarancji 0,02
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 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
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy. 2.
Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.
1 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi".
Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 umowy. 3. Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to,
przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b)
powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
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Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4. Zmiany, o których mowa w § 1
ust. 3, 4 i 5 umowy muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w
porozumieniu z projektantem. 5. Zamiany, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5 umowy nie
spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1
umowy. 6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy
zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i
ceny brutto umowy. 7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót
przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa § 1
ust. 4 umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 umowy. 8. W sytuacji, gdyby umowa została
zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli
gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 9. Rozpoczęcie wykonywania
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy, a więc robót
o których mowa w § 3 umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół
konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót
musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty.
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi. 10. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w § 3 umowy
odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu
odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące
założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w
§ 1 ust. 8a) umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; b) w
przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” § 3
ustęp 3. umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych
przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny czynników
produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników
produkcji zostaną przyjętez zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich
wbudowania; 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w
wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 11. Termin
wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) umowy ulegnie
przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki
generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania
robót; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót
– fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy
oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora
nadzoru; d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) zawarcia aneksu do niniejszej
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile
realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej
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umowy; f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny
może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej. 12. Opóźnienia, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy muszą
być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiającego. 13. W przedstawionych w § 6 ust. 4 umowy przypadkach wystąpienia
opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 14.
Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego. 15. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby
wyszczególnionej w § 8 ust. 1 umowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby
lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 16. W przypadku zmiany
osoby wyszczególnionej w § 8 ust. 1 umowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww.
obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla danej funkcji. 17. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy
zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 18. Zmiany
postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z
treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia, zmiany umowy odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić
jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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: 2018-10-10, godzina: 09:30,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > język 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: Tak
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
10.09.2018, numer ogłoszenia: 614377-N-2018.
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