Ogłoszenie nr 331515 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Pruchnik: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w
miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
9. Zamówienie zrealizowane będzie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i
Społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul.
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail ,

faks 166236130.
Adres strony internetowej (URL): www.pruchnik.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.pruchnk.bip.info.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.pruchnik.bip.info.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
1. Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z
dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r-Prawo pocztowe(Dz.U.
poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.
Adres:
Gmina Pruchnik, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik
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: Rozbudowa szkoły o salę
gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Numer referencyjny: IZ 271/16/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: „Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i
zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3. 2. Zakres zamówienia, obejmuje: 1)
stan zerowy budynku ( w tym roboty ziemne); 2) stan surowy budynku 3) dach konstrukcje i
pokrycie, obróbki blacharskie; 4) stan wykończeniowy wewnętrzny 5) Stan wykończeniowy
zewnętrzny, w tym roboty zewnętrzne 6) instalacje C.O.; 7) instalacje elektryczne; 8)
instalacje wod-kan; 9) instalacje OZE; 10) wyposażenie montowane na stałe. Szczegółowy
zakres robót został określony w załączniku nr 1 (1a i 1 c) do SIWZ: Projekt budowlano
wykonawczy ( architektura i konstrukcja), Projekt budowlany i wykonawczy na instalacje
sanitarne, Projekt wykonawczy na instalacje elektryczne, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych ( roboty budowlane , instalacyjne i elektryczne, przedmiar robót.
3. Załączony przedmiar robót (zał. nr 1b) stanowi dla Wykonawcy robót tylko element
pomocniczy. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami
nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym
zakresie normami i przepisami. 5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał
przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych
właściwościach i jakości. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający
określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w
zakresie realizacji zamówienia: Czynności z zakresu robót ogólnobudowlanych: 1) roboty
ziemne a) kopanie i zasypywanie wykopów pod fundament, b) wykonanie fundamentów wraz
z izolacja i odwodnieniem, 2) roboty murowe, roboty żelbetowe; 3) roboty dotyczące
konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, instalacji systemu rynnowego, pokrycia stropodachu,
4) roboty dotyczące podłoża i posadzki, podłogi sportowej, 5) wykonanie tynków: a)
licowanie ścian płytkami, b) nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, c)

wykonanie elewacji cienkowarstwowej, d) okładziny stropów płytami, 6) malowanie,
wykonanie elewacji i ocieplenie ścian budynku; 7) wykonanie obróbek blacharskich; 8)
wykonanie odbojów, schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, chodnika
Czynności z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych: 1) przebijanie otworów w ścianach i
wykucie bruzd, 2) położenie rur z PE wraz z instalacją zaworów, 3) izolacja rurociągów; 4)
instalacja baterii i zaworów Czynności z zakresu kanalizacji sanitarnej: 1) wykucie bruzd i
przebijanie otworów; 2) położenie rurociągów z PVC’ 3) zainstalowanie wyposażenia ( np.
umywalek, pisuarów , zlewozmywaka, miski ustępowej, kabiny natryskowej) Czynności
dotyczące centralnego ogrzewania 1) przebijanie i wykucie bruzd; 2) położenie rurociągów z
rur PE; 3) instalacja grzejników wraz z zaworami; 4) izolacja rurociągów Czynności
dotyczące instalacji wentylacyjnej 1) położenie przewodów wentylacyjnych i przebicie
otworów dla przewodów klimatyzacyjnych; 2) położenie przewodów wentylacyjnych i
instalacja kratek wentylacyjnych , 3) montaże wentylatorów Czynności związane z
przebudową odcinka sieci wodociągowej 5) roboty ziemne dotyczące przebudowy odcinka
sieci wodociągowej, montaż łączenie rur; 6) roboty ziemne dotyczące przebudowy odcinka
sieci gazowej; 7) montaż rurociągów sieci gazowej, demontaż rurociągu PCV; 8) przebicie
otworów w elementach z betonu , Czynności z zakresu instalacji elektrycznych Czynności
dotyczące usunięcia kolizji: 1) roboty ziemne – kopanie i zasypywanie rowów; 2) układanie
kabli. Czynności dotyczące: gniazd wtykowych ogólnego stosowania: 1) przebijanie otworów
w ścianach, wykucie bruzd, 2) układnie rur i przewodów kabelkowych; 3) instalacja osprzętu
elektrycznego. Czynności dotyczące instalacji oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego Czynności dotyczące instalacji odgromowej: 1) kopanie i zasypywanie
rowów dla kabli; 2) wykucie bruzd; 3) układanie rur winidurowych i przewodów
izolacyjnych; 4) montaż zaworów przewodów instalacji odgromowej, montaż złączy
rynnowych. szczegóły określono Rozdziale IV SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45310000-3, 45331000-6, 45261215-4, 37400000-2,
45212225-9, 45111200-0, 45223500-1, 45261000-4, 45261100-5, 45410000-4, 45442100-8,
45450000-6, 45431000-7, 45443000-4, 45332000-3, 45330003-0, 45321000-3, 45311000-0,
37482000-0, 37451920-9, 37452210-6, 37452910-3, 37422100-3,
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: tak
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: 1.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia
przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
podobnych, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego, które będą
polegały na powtórzeniu podobnych robót i zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego. 2. Sposób realizacji robót w ramach zamówień podobnych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego,

wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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:
Okres w miesiącach: 14
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od daty zawarcia
umowy, jednak nie później niż do 15.01.2018 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na
budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu kubaturowego o pow. całkowitej minimum
2000m2 o wartości min. 1 000 000,00 zł. brutto. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami: 1) kierownik budowy
posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, który w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert nabył
doświadczenie jako kierownik budowy przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub
modernizacji obiektów kubaturowych; 2) min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) min. jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4) uprawnienia wymienione w
pkt. 1, 2, 3 są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 5) Zamawiający
dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę
łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
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 nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz 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 wykonana 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 stanowiący Załącznik nr 8
do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
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 stanowiący Załącznik nr 9 do
SIWZ Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz.
1126). 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone
w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
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. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawca
składa ofertę w postaci Załącznika nr 3 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr, 4. 5 i 6
do SIWZ i ewentualnie dołącza Zobowiązanie innych podmiotów. 3. Warunki formalne
sporządzenia oferty: 1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej; 2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami
musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy; 3) zaleca
się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna
zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie
wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron; 4) każdy Wykonawca może złożyć
jedną ofertę; 5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o
udzielenie zamówienia publicznego, do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegozgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby
niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie; 3. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia . 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
PONADTO Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 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 stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000, 00 zł(czterdzieści
tysięcy zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Polska
Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 z dopiskiem
„Wadium nr referencyjny: IZ 271/16/2016 Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z
łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3 Uwaga: Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty i urządzenia 40
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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 pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Poza
innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
dotyczących: 1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody, w następujących
przypadkach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót,
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, robót dodatkowych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy, c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu
określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy
wystąpią opóźnienia 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
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli
wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2) terminu
zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie technologii, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego na
podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) pojawienie się na
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia, c) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, d) konieczności
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3) zmiany
osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod
warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje lub wyższe, jak
osoby wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 4) zmiany Podwykonawcy w tym
przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków
dokonana będzie przez Zamawiającego na moment zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 5)
usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej postanowień w celu
jej jednoznacznej interpretacji; 6) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w
sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia
stosownie do ograniczonego zakresu prac. 3. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność
wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa
w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział
się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów
wymaganych umową, w oparciu o zasady określone w umowie, i informacji uzasadniających
żądanie zmiany umowy. 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o
którym mowa w ust. 3, wraz z propozycją i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany
umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 6. W związku z tym, że umowa zostaje
zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Strony
zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w formie
pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 6 – 17, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 7. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt
1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 8. W przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z tym, że w

przypadku wpływu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca i
jednoczesnego wzrostu podatku VAT, wartość Umowy ulegnie zmianie w taki sposób, że
wartość netto zostanie tak obniżona, że wartość Umowy brutto pozostanie ta sama. 9. Zmiana
wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2
lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 10. W przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 11. W
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 12. W
celu zawarcia aneksu dotyczącej zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca najpóźniej w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których
mowa w ust. 6, uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6
pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w
szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.
6 pkt 2; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3. 14. W terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem. 15. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o
niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może
ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust.

13-14 oraz 16 stosuje się odpowiednio. 16. Warunkiem akceptacji wniosków, o zwiększenie
wynagrodzenia jest zabezpieczenie przez Zamawiającego środków finansowych na zmianę
wynagrodzenia. 17. Zawarcie aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
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: 10/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
rozdziale VIII ust. 1 i ust. 2, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik
nr 5 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale
VIII ust. 6, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.
Powyższe Oświadczenia stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy 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 stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Dokumenty i
oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126.
KOMUNIKACJA między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za
pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Szczegóły zostały
określone w Rozdziale X SIWZ

