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Ogłoszenie nr 618446-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

Gmina Pruchnik: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu
gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Pruchnik i Hawłowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
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
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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
zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (URL): www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.pruchnik.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
Inny sposób:

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:
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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: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
Numer referencyjny: IZ 271/26/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu
pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”. 2. Zakres zamówienia, obejmuje pełnienie funkcji
inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Opis robót
budowlanych/obmiar, których nadzór będzie dotyczył stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ - zał.
w Excelu (Załącznik nr 1a zawiera 6 arkuszy; Załącznik nr 1b zawiera 5 arkuszy; Załącznik nr 1c
zawiera 3 arkusze, nr post. IZ 271/26/2017). Szczegółowy zakres robót objęty nadzorem został
określony w załącznikach do SIWZ przetargu nr IZ 271/9/2017, w tym: w dokumentacji technicznej
tj.: Projekty budowlane, wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz w przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych. SIWZ do przetargu na budowę
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice znajdują się na stronie Zamawiającego:
www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/2017/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia
Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców w przetargu nr IZ 271/9/2017 oraz
IZ 271/26/2017 stanowią integralną część właściwego SIWZ. 3. Zakres obowiązków inspektora
zgodny jest z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2016 poz. 290 z późn. zm).
Osoby pełniące funkcje kierownika budowy lub kierowników robót na inwestycji dotyczącej budowy
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice nie mogą jednocześnie pełnić funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. W szczególności inspektor nadzoru będzie zobowiązany do: 1)
Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze
wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robót. 2) Wymagana jest obecność inspektora na budowie nie rzadziej niż
raz w tygodniu (w dni robocze, w godzinach co najmniej między 8:00, a 14:00) niezależnie od czasu
trwania tego pobytu. Dojazd na koszt własny inspektora. oraz min.: - na każde żądanie Zamawiającego
lub na wniosek Wykonawcy, - odbiorach częściowych i przed zakończeniem robót ulegających
zakryciu, - odbiorach końcowych, - komisjach przekazania do użytkowania. 3) Dojazdy na budowy
czy do siedziby Zamawiającego są kosztem własnym inspektora. 4) Osobisty pobyt na terenie
realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz
projektu technicznego; 5) W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora
nadzoru - Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i wykonawcę robót oraz wyznacza w
miarę potrzeby zastępstwo. W przypadku choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej
osobiste wykonywanie czynności przez danego inspektora, Wykonawca wyznacza inną osobę, która w
jego imieniu pełniła będzie nadzór inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej zgody
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Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy. Osoba ta musi spełniać wymagania wynikające z
zapisów SIWZ. 6) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji. W zakresie
autorskich praw majątkowych: a) Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji fotograficznej,
sporządzonej przez Inspektora dla celów promocyjnych, pomocniczych czy innych, b) Inspektor
przenosi autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac na Zamawiającego w zakresie:
rozpowszechniania i publikacji pracy w całości bądź we fragmentach na stronach internetowych
Zamawiającego, promujących inwestycję Zamawiającego w innych mediach,

utrwalania prac na

nośnikach cyfrowych (CD-R lub DVD lub in.), 7) reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z
projektem budowlanym, zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, 8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 9) sprawdzanie i odbiór
robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 10) potwierdzenie faktycznie
wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych, 12) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 13) kontrola ilości i
terminowości wykonywania robót 14) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania
Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest
upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach; uzgadnianie z Inwestorem i Wykonawcą
oraz czuwanie nad zasadnością ewentualnych robót dodatkowych; rozliczanie w/w robót; kontrola
rozliczeń finansowych, w tym protokołów odbioru, kosztorysów, kontrola prawidłowości
wystawionych faktur pod względem zrealizowanego zakresu prac, wysokości kwot do zapłaty,
zgodności z zawartą umową na roboty budowlane, przygotowanie 15) nadzór nad ewentualnymi
robotami dodatkowymi w ramach inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia, 16) obowiązek brania
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udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie gwarancji. W okresie
gwarancji do zadań Inspektora będzie należało: a) Pełna obsługa okresu gwarancyjnego, b) Nadzór
nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek, c) Dokonywanie rocznych przeglądów
wykonywanych przez kolejne …………. (wpisać ilość miesięcy z oferty wykonawcy robót
budowlanych) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przedkładania Zamawiającemu
protokołów przeglądu gwarancyjnego, d) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót
budowlanych wad/usterek, e) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, f)
Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później niż na 30 dni przed upływem
okresu gwarancyjnego, g) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Do
obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności pełny zakres czynności określonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), jak również: a)
kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcę robót, b) kontrola jakości użytych
materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, c) kontrola jakości użytego przez
wykonawcę robót sprzętu, d) kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu
przeznaczenia, e) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, jego odpowiednich części
określonych w umowie z wykonawcą, robót dodatkowych, zamiennych itp., g) dokonywanie
sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami
technicznymi, h) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie
Inwestora o zajętym stanowisku. 5. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy mają charakter
przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego ze SIWZ,
umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek
czynności nie wymienionych wprost, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 6.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z dokumentacją techniczną,
przetargową przetargu (nr IZ 271/9/2017), którego dotyczy nadzór celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Stosownie do zapisów art. 29 ust.
3 a ustawy Pzp Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Zgodnie z
opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a czynności
wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
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ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby
wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają
samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

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

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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy
poprzez czas realizacji robót budowlanych do dnia 31-08-2018 r. lecz nie krócej niż do dnia
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sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 2. Uwaga: Termin wykonania zadania „Budowa
systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Pruchnik i Hawłowice” przez Wykonawcę robót budowlanych został ustalony do dnia 31-08-2018 r. 3.
Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest bezpośrednio uzależniony od czasu realizacji zadnia
w związku z powyższym może on ulec zmianie poprzez skrócenie lub wydłużenie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.1 Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – że w tym okresie, nadzorował min. jedną robotę budowlaną (max. dwie
roboty) obejmującą budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację sieci
kanalizacyjnej o długości min.10 km sieci wraz z przepompownią (warunek dotyczy każdej z
robót). 2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na
etapie realizacji zamówienia następującymi osobami: 1) min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5-ciu lat przed terminem składania
ofert nabyła doświadczenie tj. nadzorowała jako inspektor nadzoru jedną robotę polegającą na
budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i modernizacji sieci kanalizacyjnej o długości
min.10 km. wraz z przepompownią; 2) min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - do nadzorowania robotami budowlanymi.
3) min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – do
nadzorowania robotami elektrycznymi 4) min. jedna osoba posiadająca uprawnienia drogowe w
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specjalności drogowej w zakresie dróg bez ograniczeń – do nadzorowania robotami drogowymi; 5)
uprawnienia wymienione w pkt. 2.2: 1), 2), 3), 4) 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 ze zm.). b) Zamawiający dopuszcza
połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. c) Wszystkie osoby zatrudnione
przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym
wypadku Wykonawca (udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących
przy realizacji zamówienia.
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 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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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) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 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 usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
usługi 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 usługi 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 nadzorowania 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. 8. Dokumenty i
oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 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, 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
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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 (jeśli
dotyczy). PONADTO: 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.

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. Wadium należy wnieść w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed
upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu
(oznaczonego datą i godziną, o których mowa w Rozdziale XIV punkt 1 SIWZ) skutkować będzie
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b UPZP. 2. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w:
Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605. Za
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do

2017-11-17 17:45

14 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8320...

upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną), nastąpi uznanie kwoty wadium na
rachunku bankowym Zamawiającego. 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. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w
tytule przelewu podać znak sprawy postępowania i wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego
wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 4.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 3) Oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert (oznaczonych datą i godziną) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Pruchniku ul.
Rynek 1, 37-560 Pruchnik, KASA (I piętro - pokój nr 27) lub dołączyć do oferty. 5. W przypadku,
gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o
których mowa w pkt 8, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania
gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku
bankowym.

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

Znaczenie

CENA

60,00

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA - DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU 40,00

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

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

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

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

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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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.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może
nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku jeżeli
wystąpią istotne zmiany po stronie Wykonawcy robót inwestycyjnych (budowlanych), za istotne
zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, oraz 2) Zmianę
wynagrodzenia, w przypadku opisanym w §13 ust. 5 umowy. 3) Zmianę kadry przewidzianej do
realizacji umowy. 4. Przesunięcie terminu może nastąpić tylko w przypadkach związanych z realizacją
zadania inwestycyjnego a w szczególności : 1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia
dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 2) W okresie
realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych i
będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku nieterminowego
przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, 4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne inne
niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów
i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu umowy, 5) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na
jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, 6) W toku wykonywania
robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań
archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim
przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co
zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 7) skrócenie terminu realizacji, w przypadku
wcześniejszego zakończenia zadania przez Wykonawcę robót budowlanych nie wymaga spisania
aneksu do umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej
stawki podatku VAT na usługi, 6. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora
nadzoru lub osób ze składu Zespołu Inspektora nadzoru. W przypadku konieczności zmiany składu
Zespołu Inspektora nadzoru zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające uprawnienia
zawodowe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające uprawnieniom i doświadczeniu osób
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zamienianych, spełniające warunki, o których mowa w SIWZ. 7. Określa się następujący tryb
dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a. Wykonawca wnioskuje do
Zamawiającego w sprawie dokonania wskazanej zmiany, b. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy
w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień
umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka
służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.
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: 2017-11-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków 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
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
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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 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 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 ze
zm.) 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 ze zm.).
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