Ogłoszenie nr 517467-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku: Modernizacja instalacji elektrycznej w
budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
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
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, krajowy numer
identyfikacyjny 18807300000, ul. ul. Piastowska 2 , 32800 Brzesko, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 146 631 603, e-mail szkola@zsp2.edu.pl, faks 146 863 007.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp2.edu.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 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
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.zsp2.edu.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:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko

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 instalacji
elektrycznej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – etap III
Numer referencyjny: ZSP2/K.271.1/17.DP
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 są roboty budowlane w branży
instalacji elektrycznych obejmujące modernizację instalacji elektrycznej w budynku
dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku – etap III Zamówienie w
tym etapie obejmuje następujące elementy projektu – korytarze : - Instalacje części B,C- I
piętro - Instalacje części B,C – II piętro - Instalacje części D – I piętro - Instalacje części D –
II piętro 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , przedmiar robót – stanowiąca załącznik
Nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien
dokonać oględzin miejsca robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w
trakcie realizacji zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania i realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. 5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu prac w okresie trwania i
realizacji zamówienia w czystości, a przed odbiorem końcowym do uporządkowania oraz
przywrócenia stanu pierwotnego. 6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę
korytarzy przed przystąpieniem do prac wykończeniowych. 7. Po stronie Wykonawcy leży

wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych wyniku realizacji niniejszego
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.
1987 z późn. zm.). 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na
własny koszt. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i
podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy. 9. Roboty budowlane i elektryczne
powinny być wykonane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób ograniczający do
minimum ich uciążliwość dla Zamawiającego. Roboty będą wykonywane w czynnym
obiekcie, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o planowanych
przerwach w dostawie energii elektrycznej. Wykonawca winien zapewnić szczególne
bezpieczeństwo uczniom, pracownikom Zamawiającego oraz osobom trzecim. Większość
prac należy wykonać w okresie wakacyjnym do 16 sierpnia 2017 r. 10. Wraz ze zgłoszeniem
zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane
z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.: a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania,
obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z
warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania
materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych
do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki
ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, 11. Przedmiot zamówienia należy
wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą i
sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 12.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia budowy na cały okres jej
trwania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dowód zawarcia umowy
ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ubezpieczeniem należy objąć również
osoby trzecie. 13. Wykonawca jest zobowiązany: a) umożliwić wstęp na teren budowy
pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie
zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych tą ustawą, b) wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej, jakości i
posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i
dopuszczenia, c) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i
kierownika budowy, d) brać udział we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez
Zamawiającego, e) zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne
korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie, f)
zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego 14. Wykonawca
udziela 60-miesiecznej rękojmi za wady przedmiotu umowy licząc od daty dokonania
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 15. Wykonawca na wykonanie przedmiotu
umowy udziela gwarancji za wady na okres nie krótszy niż 36 m-cy licząc od daty dokonania
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych i wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 18. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na
poczet wykonania zamówienia. 20. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz

informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5
do SIWZ. 21. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób
wykonujących czynności w zakresie robót związanych z okablowaniem oraz instalacjami
elektrycznymi oraz tynkarskich i malarskich robót wykończeniowych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
45316200-7
45314300-4
45312200-9
45317300-5
45310000-3
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: 2017-08-16
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 określił warunku w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ
(według Załącznika Nr 3a do SIWZ), b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VI Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia według zasady: spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale VI pkt 1 SIWZ (według Załącznika Nr 3a do SIWZ), b) wykaże się wykonaniem nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu robót w branży instalacji elektrycznych z towarzyszącymi im
robotami budowlanymi , o wartości wykonanej roboty co najmniej 150 000 PLN brutto.
Poprzez pojęcie jednej roboty budowlanej należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą.
Wartość roboty budowlanej to wartość umowy. c) dysponuje, co najmniej : • jedną osobą,
która pełnić będzie funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: Kierownik Budowy
i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz ustawa
z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych (Dz.U.2014 poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.
12 ust.1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz.65).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełniania
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych
funkcji. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych
oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia według zasady: spełnia – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:
a) odpisu 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, b)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, c) zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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.
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:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w rozdziale V pkt 1.1.2.2 b) SIWZ. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór
wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania 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 wykazu osób stanowi załącznik nr 7 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)
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : 1) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt 2a), pkt 5 ppkt 2b)
i pkt 5 ppkt 2c) SIWZ – 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 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 pkt 6.1)
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 – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 6. 1) 7. Oświadczenia
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. 8. Dokumenty wymagane od Wykonawców inne
niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.
Wszystkie składane dokumenty muszą być czytelne, o treści nie budzących wątpliwości
interpretacyjnych. 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, działa na podstawie

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
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
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta:
BGŻ S.A. O/Brzesko, BGŻ BNP Paribas S.A. O/Brzesko, 26 2030 0045 1110 0000 0240
6110 z dopiskiem „wadium – modernizacja instalacji elektrycznej – etap III” 5. W przypadku
wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 3 litera b-e zobowiązany
jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji
przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie Zamawiającego lub załączyć
do oferty.
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:
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
60,00
Termin wykonania zamówienia 28,00
Okres gwarancji
12,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie
podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 2. Umowa zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 5. 4. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, w szczególności w
zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności: a. wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji
projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, b. następstwem
wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, c. następstwem działania organów administracji lub innych
podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub
odmowy wydania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, d. gdy zaistnieje inna,
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, e. działania osób trzecich
uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy f. konieczności wprowadzenia
zmian na etapie wykonawstwa robót z przycz działania siły wyższej (w szczególności: pożar,
powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny) g. konieczności
podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego h. wystąpienia
innych ważnych przyczyn. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być
potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres
wynikający z przerw lub opóźnień w realizacji prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie
uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli
konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 2) osób przewidzianych do realizacji
zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a. nieprzewidzianych zdarzeń losowych
min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków
wynikających z umowy, b. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac, c.
konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od
obu stron, d. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, e. następstwem działania organów
administracji lub innych podmiotów, f. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna
ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia. g. działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację
umowy. h. działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
strajk, zamieszki, atak terrorystyczny) i. konieczności podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia losowego j. wystąpienia innych ważnych przyczyn Zmiany
można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i
uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ. 3) podwykonawcy, w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności: a. jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez
Zamawiającego, b. podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, c.
podwykonawca uległ likwidacji, d. doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z
Wykonawcą, e. w przypadkach określonych w innych przypadkach przewidzianych w
niniejszej umowie; 4) określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez
podwykonawców. 5) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. 6) zmiany sposobu wykonania robót ze względu na odkrycie
przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie prac, których nie naniesiono na dokumentację
projektową. 7) zmiany sposobu wykonania robót związane z aktualizacją rozwiązań
projektowych ze względu na postęp technologiczny 8) ograniczenia przez Zamawiającego w
uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do zakresu umowy ( roboty
zaniechane), w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub
funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w
momencie podpisanie umowy. 9) zmiana zakresu robót wynikająca z konieczności
zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca
zmianę przedstawi propozycję zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i

niezbędne rysunki. Jeżeli stroną inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga
zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego. 10) zastąpienia dotychczasowego
Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w
postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art.
24 ust. 1 ustawy PZP, w przypadku gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie,
upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego
przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, 11) zmiany wynagrodzenia w przypadku: a.
konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona
inicjująca zmianę przedstawi propozycję zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny i niezbędne rysunki. Jeżeli stroną inicjującą jest Wykonawca propozycja taka
wymaga zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego. b. obniżenia wynagrodzenia c.
zmiany stawek podatku od towarów i usług d. ograniczenia przez Zamawiającego w
uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane),
e. w przypadku określonym w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych f.
zlecenia robót , o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 12) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia
podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w
umowie. 13) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż
przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w
umowie, 14) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa, 15) zmiany
podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących
podwykonawców określonych w umowie, 16) zmiany podmiotów trzecich na zasobach
których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym
niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot. 17)
inne zmiany przewidziane niniejszą umową. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być
inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 4. Warunkiem dokonania zmian w
umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji
zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 5. Wszelkie
zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Nie stanowi zmiany
umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy 5. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Postanowienia dotyczące podwykonawców : 1)
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy. 2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3) Zamawiający, w terminie 7 dni od
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niej w formie pisemnej

zastrzeżenia w sytuacji, gdy: a) umowa nie określa zakresu robót, które ma wykonać
podwykonawca, wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy, formy oraz terminu
rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz gdy wynagrodzenie należne
podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia wykonawcy, b)przewidywany termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej. c)przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, d) do umowy o
podwykonawstwo nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano tej części
dokumentacji, e) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy, f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wynagrodzenia pieniężnego
należnego podwykonawcy oraz terminu rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą
oraz gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia
wykonawcy, g) termin realizacji robót budowlanych określonych umowa o podwykonawstwo
jest dłuższy niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót. h) umowa o
podwykonawstwo zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwoty
zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiającego. 4) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym w pkt 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez
zamawiającego. 5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. 6) Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo może
zgłosić do niej w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach określonych w pkt 3. 7)
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 6, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego. 8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 9) W przypadku, o którym mowa w pkt
8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2, zamawiający
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 10) Przepisy pkt. 1–9 stosuje się odpowiednio
do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy w zakresie: a) powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia
podwykonawcom, b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w
ofercie, c) rezygnacji z podwykonawstwa, d) zmiany podwykonawcy. 12) Zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług. 13) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 14) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia Podwykonawcy. 15) Powierzenie wykonania części zamówienia
Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia. 16) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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: 2017-06-12, godzina: 12:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed
zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: a) pieniądzu; b)

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody
na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy
Pzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: BGŻ BNP Paribas S.A. o/Brzesko, 26 2030
0045 1110 0000 0240 6110 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia należytego wykonania
umowy modernizacja instalacji - etap III ” 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie
realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
10. Kwota o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu zostanie zwrócona nie później niż w
15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 11. W sytuacji zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

