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Ogłoszenie nr 527386-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Zakład Karny w Krzywańcu: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych na podstawie
umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w
Krzywańcu nr POIS.01.03.01-00-0072/17
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
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Krzywańcu, krajowy numer identyfikacyjny
32070400000000, ul. Krzywaniec , 66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 683 279 405, e-mail zk_krzywaniec@sw.gov.pl, faks 683 276 640.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Służby Więziennej
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
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pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub za pomocą posłańca
Adres:
Zakład Karny w Krzywańcu, 66 - 010 Nowogród Bobrzański - BIURO PODAWCZE
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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: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU"
Numer referencyjny: 2230.2.2020.D/Kw.E
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy

2020-03-27, 12:51

5 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=985f0d...

termomodernizacji budynków znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu,
położonych na działkach 10/2 oraz 10/13 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.
Zakres prac obejmuje obiekty i instalacje: • Budynek Pokoi Gościnnych nr 1; • Budynek
Penitencjarny nr 2; • Budynek Wartowni nr 3; • Budynek Penitencjarny nr 6; • Budynek
Penitencjarny nr 16/17; • Budynek Penitencjarny nr 19; • Budynek Penitencjarny nr 20; • Budynek
Penitencjarny nr 21; • Budynek Penitencjarny nr 22; • Budynek KO nr 23; • Budynek
Penitencjarny nr 24; • Budynek Pralni nr 25; • Budynek Administracji nr 25a; • Budynek
Kuchni/sali widowiskowo sportowej nr 27; • Budynek Garażowy nr 28 • sieci cieplne
• modernizacja źródła ciepła • montaż instalacji fotowoltaicznej Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego obejmować będzie następujące czynności: a)weryfikacja dokumentacji
projektowej z założeniami inwestora i obowiązującymi przepisami w tym wytycznymi Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej oraz regulaminem konkursu NFOŚiGW w celu prawidłowej realizacji
projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.;
b)weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę; c)kontrolowanie i raportowanie realizacji robót (bieżące informowanie o potencjalnych
ryzykach); d)weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z prawem budowlanym,
aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa; e)egzekwowanie wykonywania wszelkich
zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji
projektu, w szczególności pozwolenia na budowę; f)sprawdzanie jakości wykonywanych robót i
wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; g)koordynowanie w
zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż; h)sprawdzanie, kontrolowanie i
raportowanie kosztów projektu; i)kontrola terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu
procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy; j)sprawdzenie i potwierdzenie
wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
k)przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w
przekazaniu do użytkowania; l) potwierdzanie usunięcia wszystkich wad oraz faktyczne wykonanie
robót zgodnie z projektem, wytycznymi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz regulaminem
konkursu NFOŚiGW w celu prawidłowej realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej
budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu” ; ł)inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

2020-03-27, 12:51

6 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=985f0d...

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71630000-3
71540000-5
71355200-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-05-30

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
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ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2.3.1. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że: 1.2.3.1.1. dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.
12, art. 12a ust.1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 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) posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor
nadzoru robót budowlanych w tej specjalności (liczone od dnia uzyskania uprawnień). 1.2.3.1.2.
dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 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) posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru robót
budowlanych w tej specjalności (liczone od dnia uzyskania uprawnień). 1.2.3.1.3. dysponuje co
najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z
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dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) 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) posiadająca co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności
(liczone od dnia uzyskania uprawnień). 1.2.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu kompleksowej funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
obejmującą co najmniej następujące specjalności: konstrukcyjno – budowlaną, instalacyjno –
sanitarną, elektryczną itd. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót w ramach
wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten winien być spełniony samodzielnie
przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez
minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie. 1.2.3.3.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
w/w warunki.
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 4 ustawy Pzp)
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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
Tak
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:
3.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.2. zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.3.
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.4. wykazu usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
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tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do niniejszej
SIWZ. 3.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3.6. Jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest w
odniesieniu do tych podmiotów przedstawić n/w dokumenty: 3.6.1. zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; 3.6.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi
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spełniać następujące warunki: 4.1. Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 4.2. W przypadku występowania
wspólnie należy przedłożyć umowę spółki (lub innej umowy regulującej współpracę podmiotów –
np. konsorcjum) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – o ile oferta
wykonawców występujących wspólnie została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin, na jaki została zawarta taka umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
publicznego. 4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dot. przesłanek
wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to będzie stanowić wstępne potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 5. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - dokument, o których mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.
Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału. Za oryginał
uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym
podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę. 9. Pełnomocnictwa zgodnie
z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 10. Brak
jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności
przewidzianych w art. 26 ustawy). Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w
formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność na każdej ze stron przez osobę/y
uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem "Za zgodność z oryginałem".
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:
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz wykonanych usług
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób
podpisujących ofertę (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3. oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt.
23 ustawy pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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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
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:
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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
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technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Czas reakcji na zgłoszenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
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
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
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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. Na podstawie art. 144 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych
poniżej. 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest 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 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca lub Zamawiający
wystąpi z wnioskiem o uwzględnienie tych zmian. Strona do której skierowano wniosek zobowiązuje
się, w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, do zawarcia stosownego aneksu do umowy,
uwzględniającego uzasadnioną zmianę kosztów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana
wynagrodzenia nastąpi od daty podpisania aneksu do Umowy. 3. Strona, występująca z wnioskiem o
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązana jest udokumentować wpływ zmian,
wskazanych w ust. 1 parametrów, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w
następujących przypadkach: a. Uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Generalnego

2020-03-27, 12:51

18 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=985f0d...

Wykonawcy o skrócenie terminu wykonania robót budowlanych, b. wystąpienia działań i zaniechań
instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia; c. wystąpienia siły
wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia
siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania
siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie
jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -nie związane z realizacją inwestycji itp.); d.
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji
inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.4 lit.a-d, termin wykonania Umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych
okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. Zmiana terminu realizacji
Umowy nie może być podstawą zmiany wynagrodzenia. 6. Strony dopuszczają zmiany Umowy w
zakresie: a. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów prawa; b. wprowadzenia
podwykonawcy w sytuacji, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu
i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; c. zmiany lub
rezygnacji z podwykonawcy przy realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Umowy; d. zmiany
osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (§ 7 ust. 2 Umowy), pod warunkiem, że nowe
osoby będą posiadały co najmniej takie samo doświadczenie, będą spełniały warunki określone w
SIWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób,
zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej. 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy
w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a
w szczególności: a. przekształcenia formy prawnej którejkolwiek ze stron Umowy; b. zmian będących
następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków
dotyczących którejkolwiek ze stron. 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany
Umowy następujące zmiany: a. zmiana wyznaczonych przez strony osób związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną realizacji zamówienia, b. zmiana danych Stron ujawnionych w
rejestrach publicznych; c. zmiana danych teleadresowych. 9. Zamiana postanowień umowy może
nastąpić jedynie w przypadku, gdy jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 10. Wszelkie
zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
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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: 2020-04-15, godzina: 11:45,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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