1 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f041c9...

Ogłoszenie nr 519260-N-2020 z dnia 2020-03-03 r.

Gmina Nowa Sól - Miasto: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum nr 3 na Centrum
Aktywności Społecznej „CAS”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
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
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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 Nowa Sól - Miasto, krajowy numer identyfikacyjny
97077028000000, ul. ul. M. J. Piłsudskiego 12 , 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
684 590 300, e-mail zampub@nowasol.pl, faks 684 590 358.
Adres strony internetowej (URL): www.nowasol.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: 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)
Tak
www.nowasol.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.nowasol.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:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu
Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”.
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
przebudową budynku szkoły dawnego Gimnazjum nr 3 przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli na
Centrum Aktywności Społecznej „CAS” oraz robotami zewnętrznymi związanymi z
zagospodarowaniem terenu. 2. Charakterystyka obiektu. Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
terenu: pow. zabudowy budynku szkoły - 1518,10 m2, pow. zabudowy parterowych budynków
gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki – 34,00 m2, pow. całej działki – 10332 m2. Zestawienie
powierzchni budynku szkoły: powierzchnia piwnic: 715,40 m2, powierzchnia parteru: 1072,77 m2,
powierzchnia I piętra: 1133,98 m2. 3. Charakterystyka robót budowlanych: przebudowa budynku na
potrzeby Centrum Aktywności Społecznej „CAS” i organizacji pozarządowych, Dziennego Domu
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"Senior+", Środowiskowego Domu Samopomocy obejmująca m.in. wykonanie schodów i pochylni do
budynku, budowę żelbetowego szybu windowego wewnątrz budynku wraz z windą obsługującą
wszystkie kondygnacje przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, rozbiórkę murów, wykuciu
otworów drzwiowych, likwidację biegu schodowego w piwnicy, rozbiórkę części stropu, rozbiórkę
okładzin ściennych i podłogowych, odbicie tynków, wykonanie nowych posadzek z płytek i wykładzin
oraz renowacja parkietów o łącznej powierzchni 1.400 m2, malowanie sufitów oraz wykonanie sufitów
podwieszanych o łącznej powierzchni 1.500 m2, wykonanie ścian działowych o łącznej powierzchni
550 m2, wykonanie gładzi ściennych i malowanie ścian o łącznej powierzchni 6.496 m2, wymianę 9
okien oraz montaż 107 drzwi, przebudowę elewacji ściennych wraz z wymianą warstwy ocieplenia na
niepalną w miejscach wydzielonych stref pożarowych o powierzchni 160 m2, przebudowa kotłowni
gazowej – wymiana urządzeń kotłowni w szczególności wymianę kotła gazowego na gazowy
kondensacyjny o mocy 170kW, montaż rozdzielacza CO i zasobnika CWU 500 litrów; wykonanie
instalacji sanitarnych, rozbudowę instalacji odgromowej, przebudowę oraz rozbudowę instalacji
centralnego ogrzewania poprzez montaż dodatkowych 25 grzejników, wykonanie kotłowni gazowej
poprzez wymianę kotła gazowego na gazowy kondensacyjny o mocy 170 kW, montaż rozdzielacza CO
i zasobnika CWU 500 litrów, wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
z zastosowaniem central wentylacyjnych szt. 18 montowanych w przestrzeni sufitów podwieszanych i
wentylatorów dachowych szt. 18, klimatyzacji serwerowni z zastosowaniem dwóch klimatyzatorów o
mocy 8 kW każdy, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji teletechnicznych: systemu
sygnalizacji pożarowej, oddymiania klatki schodowej, sieci komputerowej LAN, systemu CCTV,
systemu sygnalizacji włamania i napadu, opomiarowania zużywanej energii elektrycznej oraz wody
użytkowej przez poszczególne instytucje, roboty rozbiórkowe i demontaże w tym rozbiórkę
murowanej zabudowy gospodarczej o pow. zabudowy 34 m2, budowę parkingu na 20 samochodów
osobowych wraz z wewnętrzną droga dojazdową o łącznej powierzchni 691 m2, przebudowę
istniejącej nawierzchni jezdni o pow. ok. 372 m2, zmianę lokalizacji oraz budowę dodatkowych
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie
ogrodzonego ogródka wraz z drewnianą altanką na narzędzia i studnią abisyńską, budowę boiska do
gry w bule, wykonanie wiaty śmietnikowej, wiaty rowerowej oraz stojaków rowerowych na 10
stanowisk, budowę chodników o pow. 122 m2, budowę oświetlenia zewnętrznego – 12 latarni, budowę
kanalizacji deszczowej o długości 270 m2, budowę zewnętrznego monitoringu wizyjnego 10 kamer
zamontowanych na ścianach szkoły, budowę nowej wewnętrznej linii zasilającej ze złącza ZK do
rozdzielni głównej budynku. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót
budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego w branży konstrukcyjno –
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budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz w zakresie terenów zieleni. 5. Przedmiot
zamówienia obejmuje: a) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania
przy wykonywaniu tych robót wyrobów budowlanych i urządzeń zgodnych z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz
praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i
urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie
wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów jakości
dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
ulegających zakryciu lub zanikających, d) koordynacja i uczestniczenie w próbach, rozruchach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania, e) przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru
końcowego i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania oraz sporządzenie każdorazowo
protokołu z przeprowadzenia tych czynności, f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad, kontrolowanie i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy, g)
doradztwo i opiniowanie czynności lub procedur technicznych, administracyjnych i finansowych.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

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,

7 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f041c9...

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: 2021-11-30

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: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a)
inspektor nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba spełniająca następujące
wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - z
doświadczeniem w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej lub kierownika budowy na
zadaniu obejmującym budowę, przebudowę lub remont budynku o wartości robót budowlanych co
najmniej 1 mln złotych (bez podatku VAT) - wymaga się, aby funkcja była pełniona przez okres
odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmujący
zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych, b) inspektor nadzoru robót branży sanitarnej – 1
osoba spełniająca następujące wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
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opowiadające im uprawnienia równoważne, - z doświadczeniem w okresie ostatnich dziesięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót
branży sanitarnej lub kierownika budowy ma zadaniu obejmującym wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralą wentylacyjną - wymaga się, aby funkcja była
pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót
budowlanych oraz obejmujący zakończenie i odbioru robót budowlanych, c) inspektor nadzoru
robót branży elektrycznej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania: - posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia
równoważne, - z doświadczeniem w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru /kierownika robót branży elektrycznej lub
kierownika budowy na zadaniu obejmującym wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku
o wartości minimum 250 tys. złotych (bez podatku VAT) - wymaga się, aby funkcja była pełniona
przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz
obejmujący zakończenie i odbioru robót budowlanych, d) inspektor nadzoru robót branży
elektrycznej instalacji niskoprądowych – 1 osoba spełniająca następujące wymagania: - posiadanie
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej
lub uprawnienia równoważne, - z doświadczeniem, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót branży
elektrycznej lub teletechnicznej lub kierownika budowy na zadaniu obejmującym wykonanie
instalacji systemu sygnalizacji pożarowej - wymaga się, aby funkcja była pełniona przez okres
odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmujący
zakończenie i odbioru robót budowlanych, e) inspektor nadzoru robót branży drogowej – 1 osoba
spełniająca następujące wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnień równoważnych - z doświadczeniem w
okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru/kierownika robót branży drogowej lub kierownika budowy na zadaniu
polegającym na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o powierzchni minimum 500 m2, f) inspektor nadzoru
terenów zielonych – 1 osoba spełniająca następujące wymagania: - posiadanie wykształcenia
średniego lub wyższego w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza,
leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura
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krajobrazu), - z doświadczeniem w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami związanymi z nasadzeniem drzew i
krzewów. 1) Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach. 2) Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 3) Przez uprawnienia budowlane należy
rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). 4)
Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamówienia. 5) Przez kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru
należy rozumieć kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1186). 6) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
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: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawca może w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
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:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień,
wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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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) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach
innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązanie) należy złożyć w formie
oryginału. 2) Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089 i 1132) z wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu
złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wypełnione i
podpisane oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej
grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Formularz – kryteria pozacenowe – doświadczenie
inspektorów nadzoru stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu, 5) Pełnomocnictwo, o ile
umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów
rejestrowych. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu
notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
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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
2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)

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:
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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:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej 10,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej

10,00

Doświadczenie inspektora nadzoru branży elektrycznej

10,00

Doświadczenie inspektora nadzoru branży elektrycznej niskoprądowej 10,00

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
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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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; a) w przypadku
stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiotu umowy – w
takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz
odpowiedniego zmniejszenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia - wykonawcy z tego
tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie zmiany
wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie
wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu

17 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f041c9...

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów, c) w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku: 1) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę. Zmiana wysokości
wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1,
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W
przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom realizującym przedmiot umowy. W celu dokonania zmiany umowy, wykonawca winien
wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której mowa w ppkt 1, lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
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z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 2. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku,
zamawiający przekaże wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. d) w zakresie dotyczącym możliwości zmiany osób
realizujących przedmiot umowy. Zmiana osób może być dokonana w sytuacji: - na żądanie
zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac, - na wniosek
wykonawcy w przypadku śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego
wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy
(np. rezygnacji osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru). 2. Strona występująca o zmianę
postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 1. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
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: 2020-03-13, 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
> 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

