
Muzeum Stanisława Staszica w Pile: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum

Stanisława Staszica w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania

Muzeum Stanisława Staszica w Pile”, współfinansowanego środkami UE w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4.

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1.

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

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

Ogłoszenie nr 588456-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.



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: Muzeum Stanisława Staszica w Pile, krajowy numer identyfikacyjny

57053995000000, ul. Ul. Browarna 18 , 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 231 15

67, e-mail biuro@muzeumstaszica.pl, faks 67 215 31 39.

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumstaszica.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy



zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

https://bip.muzeumstaszica.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

https://bip.muzeumstaszica.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:



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: Modernizacja i poprawa warunków

funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Numer referencyjny: 340.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem



zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu

Funkcjonalno-Użytkowego (PFU); 2) realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.

„Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”. 2. Przedmiot

zamówienia należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załącznikami nr 7a i 7b do SIWZ. 3.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1 wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych

decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności zgłoszenia

robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, 3.2 sporządzenie wielobranżowych projektów

wykonawczych oraz uzyskanie do nich wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień, wraz z

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, 3.3 zgłoszenie robót

budowlanych lub uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 3.4 wykonanie robót

budowlanych zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie z wymaganiami

Programu funkcjonalno-użytkowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Zamawiającego,

obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, Prawem budowlanym i

sztuką inżynierską, w tym: - prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż zbędnych ścian lub

ich części, skuwanie tynków, demontaż. urządzeń sanitarnych i technicznych, - roboty budowlane:

obniżenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej, wykonanie posadzek betonowych,

osuszenie ścian sutereny, wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiowej,

wykonanie podłogi technicznej na strychu, zmiana włazu na strych na model z wysuwaną drabiną,

demontaż podłóg parteru i poddasza, wypełnienie akustyczne stropu nad parterem, wykonanie nowych

podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do kondygnacji sutereny od strony

ogródka, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia, montaż zewnętrznego

podnośnika dla niepełnosprawnych, - instalacje: likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie

przyłącza do Miejskiej Energetyki Cieplnej, wykonanie, w oparciu o nowe przyłącze, instalacji grzewczej i

montaż wymiennika kasetonowego, wykonanie w przestrzeni po kotłowni toalety przystosowanej do

korzystania przez osoby niepełnosprawne, oraz wnęki na kasetonowy węzeł cieplny, likwidacja istniejącej

toalety i powiększenie magazynu, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., udrożnienie istniejących

przewodów kominowych, zabezpieczenie p.poż. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji dachowej i

stropowej, założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu oraz na stropie pomiędzy

strychem a poddaszem, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-

wywiewnej wraz z centralą (lokalizacja na strychu) wraz z niezbędnym okanałowaniem i wykonaniem



szachtów kanałowych, uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej, montaż instalacji chłodzenia - system

multisplit, modernizacja instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych (system

detekcji dymu, alarmowy, teletechnika, monitoring), naprawa bądź wymiana przyłącza kanalizacji

sanitarnej, wymiana oświetlenia, - prace konserwatorskie: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek

stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, roboty malarskie całości wnętrz, renowacja

istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych i atrap konstrukcji szachulcowej,

renowacja schodów wewnętrznych relacji suterena-parter (w przypadku pogłębienia sutereny, dodanie

brakującego stopnia), renowacja/wykonanie nowych schodów na poddasze oraz schodów zewnętrznych

partii wejściowej. 3.5 uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź

uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót

budowlanych, jeżeli będą wymagane; 3.6 opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym

inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej; 3.7 sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres

realizacji przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

45300000-0

45400000-1

45450000-6

45261900-3

45321000-3

45421100-5

45453000-7

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: 2021-08-02

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-08-02

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem

zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub

równowartością tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski.



Informacje dodatkowe 1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – ww.

warunek podmioty mogą spełniać wspólnie. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów

zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy

przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu

waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on

opublikowany.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał: - jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj",

obejmującą opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę lub modernizację obiektu

kubaturowego oraz realizację tego zakresu, o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto, wraz z

załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, a także

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b)

dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami legitymującymi się

doświadczeniem i kwalifikacjami, spełniającymi poniższe minimalne wymagania: 1) projektant branży

architektonicznej lub konstrukcyjnej – osoba posiadająca: - uprawnienia projektowe w specjalności

architektonicznej lub konstrukcyjnej, - aktualny wpis do izby samorządu budowlanego, - min. 3-letnie

doświadczenie zawodowe liczone od uzyskania uprawnień projektowych; 2) kierownik budowy – osoba

posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniejszych przepisów, - aktualny wpis do właściwej izby samorządu budowlanego, - min. 5-letnie

doświadczenie liczone od uzyskania uprawnień budowlanych, - pełniła funkcję kierownika budowy na

co najmniej jednej robocie budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizacje obiektu

kubaturowego o wartości minimum 600 000,00 zł brutto; 3) specjalista ds. rozliczeń – osoba

posiadająca: - wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, - doświadczenie zawodowe w

kosztorysowaniu robót budowlanych, - biegłą znajomość pakietu biurowego typu office ze szczególnym

uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do



udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz

z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 1. Dowodami, o których mowa powyżej, 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 odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy

Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank

Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty

publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Przez posiadanie uprawnień budowlanych

wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności

i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień

budowlanych w dacie ich nadania. 2. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki

określone 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).

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 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiona nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert; 2. aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę); 3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, 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; 4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument stwierdzający, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, 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. 5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku takiego

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych

należności; 6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 7. oświadczenie Wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

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:

1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez Zamawiającego w rozdziale VII, pkt. 1.2 SIWZ; UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2.

wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wzór -załącznik nr 5 do

SIWZ); 3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); Wykonawcy zagraniczni:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w



sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”); a) pkt 1 rozporządzenia – składa informację z

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; b) pkt 2-4 rozporządzenia – składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: - 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, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia, powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. 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 ust. 1, 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. Przepis ust. 2 rozporządzenia stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust.

1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed



notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie

pierwsze stosuje się. 6. Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy

podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej (załącznik nr

3 do SIWZ).

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. wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2.

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 3. dokumenty, z których wynika

prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a

Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

5. 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 2018 r.

poz. 798 z późn. zm.) wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony



IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich



wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 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 brutto 60,00

okres udzielonej gwarancji i rękojmi 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

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:

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. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z

zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej

jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej. 3. Zamawiający dopuszcza

zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej: 1)

nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w

szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie

zinwentaryzowane obiekty budowlane; 2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające

prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć

zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robot budowlanych. W szczególności

mowa o zjawiskach takich jak: opady, bardzo silne wiatry, niekorzystne temperatury – uniemożliwiających

wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów) lub mogących mieć wpływ na jakość

wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót



budowlanych zgodnie z wymaganiami STWIOR-ów będących załącznikami do SIWZ. Wszelkie

odstępstwa od warunków atmosferycznych opisanych w STWIOR-ach mogą być traktowane jako

niekorzystne warunki atmosferyczne. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych

Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.

Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z

najbliższej stacji meteorologicznej; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; b) konieczność usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, w rozumieniu przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania

przedmiotu umowy; 5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 6) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych

czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 7) potrzeba dodatkowych uzgodnień w związku z

kolizjami z planowanymi, projektowanymi lub wykonywanymi inwestycjami; 8) wystąpienie opóźnień lub

sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 9) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z

powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 10) trudności obiektywne związane z

pozyskiwaniem materiałów wyjściowych do projektu; 11) działanie osób trzecich uniemożliwiających

wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 12) niemożności

wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn

niezawinionych przez wykonawcę; 13) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę; 14) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne,

którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać

działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.:

wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), epidemia, działania legislacyjne



władz powodujące niemożność wykonania umowy; 15) zmiana zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 1) zmiany

przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów

obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji

robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych

przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie zostanie aneksem

do umowy odpowiednio zmieniona; 2) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia

wykonanych robót; 3) zmiany wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i

zaniechanymi; 4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty

wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku ww. zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu

wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z

kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz

Zamawiającego. W przypadku ww. zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu,

który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów

wynikającą z przedmiotowej zmiany; 6) zmiany przez władze ustawodawczą zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 , poz. 2215 z późn. zm.). Ciężar

udowodnienia leży po stronie Wykonawcy; 7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie; 8) zmiany spowodowanej wydłużeniem realizacji umowy związanej z wystąpieniem siły

wyższej. 5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 1) zmiany rodzaju

materiałów, urządzeń, systemów, z których będą wykonane roboty budowlane. Zmiana rodzaju



materiałów, urządzeń, systemów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem

producenta parametrów nowych propozycji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzeń, systemów nie

powodująca zmiany wynagrodzenia określonego w umowie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;

2) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub

innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta

stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji.

Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 3) poszerzenie zespołu

realizującego zamówienie o inne osoby, w celu usprawnienia realizacji zadania. Wprowadzenie tych osób

nie wymaga aneksu do umowy, niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę;

4) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe

powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z

planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile

nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie

przedsięwzięcia; 6) zmiana wynikająca z przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy

względem jego podwykonawców. 6. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: 1) każdy wniosek o zmianę

zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym

uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy; 2) Zamawiający może

uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na

usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności

uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie

umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 14 dni

roboczych przed terminem realizacji zamówienia chyba, że należycie uzasadni złożenie wniosku w

terminie późniejszym. 3) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w

zakresie wynikającym z opisanych w niniejszej umowie okoliczności oraz przepisów prawa; 4)

Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i

zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

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: 2020-10-08, 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

> j. 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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

oraz Dz. Urz. UEL 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Stanisława Staszica w Pile, reprezentowane przez Dyrektora

Muzeum, z siedzibą ul. Browarna 18, 64-920 Piła; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony

Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można kontaktować się pod

adresem e-mail: iod@muzeumstaszica.pila.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a)

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i poprawa

warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”, nr 340.1.2020, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, w tym wyboru Wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia

rozliczeń finansowych; b) realizacji przez Gminę Piła obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych



osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz art. 10 RODO i wynika w szczególności z następujących

przepisów prawa: a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, b) aktów wykonawczych do ustawy Pzp, w tym w szczególności z

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o

finansach publicznych, d) Kodeksu cywilnego, e) ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji

publicznej, f) ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym

podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,

chyba że będą miały zastosowanie przesłanki ograniczające jawność postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (w tym dostępu do Pani/Pana danych osobowych) wynikające z: a) art. 8 ust. 3

ustawy Pzp (jeżeli Pani/Pana dane osobowe objęte będą tajemnicą przedsiębiorstwa), b) art. 8 ust. 4 pkt 1 i

2 ustawy Pzp (jeżeli będzie to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym,

Administrator/Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp i wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia

udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp), c) art. 96 ust. 3b ustawy Pzp (od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan wniesie

żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, powodujące ograniczenie przetwarzania danych

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator/Zamawiający nie

udostępnia tych danych (może je tylko przechowywać), chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). 6) Ww. zasady

ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mają zastosowania do

podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do wykonywania czynności kontrolnych u

Administratora/Zamawiającego (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, NIK, KAS), 7) Podmioty

uprawnione do obsługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 8) Operator pocztowy

lub firma kurierska (tylko w zakresie nazwy Wykonawcy i danych adresowych), 9) Podmioty

przetwarzające – czyli podmioty, którym Administrator/Zamawiający powierzył lub powierzy

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 RODO, w związku z

umową na świadczenie usług w zakresie: a) obsługi systemów informatycznych Muzeum Stanisława



Staszica w Pile, b) ochrony mienia i osób (tylko w zakresie Pani/Pana wizerunku, jeżeli będzie Pani

przebywała/będzie Pan przebywał na terenie siedziby Muzeum Stanisława Staszica w Pile), c) brakowania

dokumentacji niearchiwalnej stanowiącej akta sprawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

na podstawie uzyskanej zgody dyrektora właściwego Archiwum Państwowego, po upływie okresu jej

przechowywania wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Zakres danych przekazany

podmiotom przetwarzającym, ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w

związku ze świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 10) Pani/Pana dane

osobowe: a) zawarte w dokumentacji papierowej – będą przechowywane przez okresy wskazane w

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator/Zamawiający zobowiązany jest stosować na

mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z

odpowiednimi wytycznymi w zakresie zamówień współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii

Europejskiej, b) będą zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych przez okres wskazany przez

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Administratora/Zamawiającego, c) będą zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 11)

Przysługuje Pani/Panu prawo wnioskowania do Administratora Zamawiającego o realizację następujących

praw wynikających z RODO: a) prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15

RODO); w przypadku, gdy wykonanie tego prawa przez Administratora/Zamawiającego wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Pani/Pana zażądać wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, b) prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO), z tym że

skorzystanie przez Panią/Pana z tego prawa: • nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym

z ustawą Pzp, • nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników, c) prawa do ograniczenia

przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy prawa mogą wyłączyć możliwość

skorzystania z tego prawa (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o

którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu), d) prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. 13) Podanie

przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z ww. przepisów prawa.



Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego i brak możliwości realizacji przez Administratora/Zamawiającego ciążących na nim

obowiązków prawnych. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których

dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób

fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


