Ogłoszenie nr 302680 - 2016 z dnia 2016-08-25 r.
Boguszów-Gorce: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-Gorcach wraz
ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na dwa lokale mieszkalne w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynków komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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 Miasto Boguszów-Gorce, krajowy numer identyfikacyjny
89071818800000, ul. Pl. Odrodzenia 1, 58370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 74
8449311 w. 32, e-mail , faks 748 449 165.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguszow-gorce.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,
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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
nie
www.bip.boguszow-gorce.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:
nie
Adres:
Urząd Miejski, Pl. Odrodzenia 1, 58-30 Boguszw-Gorce, pok.nr 105
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: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Promyka
3-3a w Boguszowie-Gorcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
dwa lokale mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynków komunalnych
Numer referencyjny: WIM.271.13.2016
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: 3.1.Przedmiotem
umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 33a w Boguszowie-Gorcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na
dwa lokale mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynków komunalnych. 3.2.
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Zakres umowy obejmuje m.in.: 1) prace przygotowawcze, 2) roboty ziemne (w tym m.in. budowa chodnika
z kostki betonowej, budowa opaski żwirowej), budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, 3) wykonanie
remontu elewacji z częściowym dociepleniem budynku zgodnie z uwagami WUOZ delegatura w
Wałbrzychu, 4) wykonanie wydzielenia lokali mieszkalnych, 5) wykonanie remontu schodów wejściowych,
6) wykonanie uporządkowania podłączeń urządzeń grzewczych w całym budynku, 7) wykonanie
przebudowy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w całym budynku, 8) wymianę drewnianej stolarki
okiennej na nową PCV oraz montaż nowej stolarki w miejscach istniejących zamurowań uzgodnioną z
WUOZ delegatura w Wałbrzychu, 9) pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej. oraz wszystkich
innych wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Dodatkowe informacje
Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Zamawiający posiada zatwierdzony projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek jej wprowadzenia i utrzymania w trakcie
realizacji umowy, Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 45211340-4
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45300000-0, 45421132-8, 45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 314077.73
Waluta:
PLN
(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
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:
data zakończenia: 30/11/2016
II.9) Informacje dodatkowe: termin umowny zakończenia robót wewnętrznych do 30 października 2016r.
termin umowny zakończenia robót zewnętrznych do 30 listopada 2016r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek dotyczący zdolności technicznej- Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
zamówienia, oceniane będą łącznie zdolności techniczne: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej
dwie roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o minimalnej wartości
300.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem
łącznie między innymi remont elewacji z dociepleniem budynku, przebudowę lub remont lokali
mieszkalnych (w zakres których wchodziła między innymi wymiana okien, budowa lub przebudowa lub
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remont instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, c.o.), c) W celu potwierdzenia warunku
dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie do udowodnienia odpowiednio, że
dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi
uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca1994r.-Prawo budowlane oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: 1) Kierownik budowy: a) liczba
osób: 1, b) uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c)
doświadczenie: minimum 5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych)w
kierowaniu lub nadzorowaniu zadań polegających na remoncie lub przebudowie budynków,w tym co
najmniej dwóch inwestycji budowlanych w zakresie których znajdował się łącznie remont elewacji z
dociepleniem budynku oraz remont lub przebudowa lokali mieszkalnych, o wartości min. 200.000,00 zł.
brutto każda. 2) kierownik robót: a) liczba osób: 1 b) uprawnienia budowlane – w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo
budowlane oraz zgodne z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c)
minimalne doświadczenie - minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe ( liczone od daty uzyskania
uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót . W przypadku
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, oświadczenia lub złożone przez
wykonawcę dokumenty,o których mowa wyżej budzą wątpliwości zamawiającego może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż
PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i ich oceny, gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, wykonawca musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia z zastrzeżeniem pkt.8.4. 8.3. Zamawiający w przypadku określonym w
pkt.7.4. żąda dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
których wskazane zdolności dotyczą. 8.5 W sytuacji, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności
technicznej lub zawodowej (doświadczenie) innych podmiotów, podmioty te muszą zrealizować roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
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(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 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:
brak podstaw wykluczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zamawiający żąda złożenia dokumentu wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy potwierdzającego, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości przed upływem terminu składania ofert. b)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce 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 W przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda
złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
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. W przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zamawiający żąda złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. 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. 3 lit.a-c zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby,
której dokument mógł 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, której dokument
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dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. d) oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy
[informacja z otwarcia ofert], przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w
pkt 11.3 lit. a-c i pkt.11.4, składa każdy z nich. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1
składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.11.3 lit.a-c. Zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.11.3 lit.a-c i pkt.11.4, dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art.22 a ustawy. W razie konieczności,
szczególnie gdy wykaz, oświadczenia lub złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa wyżej
budzą wątpliwości zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-23 i ust.5 (art.22a ust.3 ustawy), W zakresie nie
uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016.1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (funkcji) oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, W celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności
zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie do udowodnienia odpowiednio, że dysponuje lub ma
możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca1994r.-Prawo budowlane oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: Kierownik budowy: a) liczba
osób: 1, b) uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c)
doświadczenie: minimum 5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w
kierowaniu lub nadzorowaniu zadań polegających na remoncie lub przebudowie budynków, w tym co
najmniej dwóch inwestycji budowlanych w zakresie których znajdował się łącznie remont elewacji z
dociepleniem budynku oraz remont lub przebudowa lokali mieszkalnych, o wartości min. 200.000,00 zł.
brutto każda. 2) kierownik robót: a) liczba osób: 1 b) uprawnienia budowlane – w specjalności instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo
budowlane oraz zgodne z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c)
minimalne doświadczenie - minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe ( liczone od daty uzyskania
uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót . b) gdy wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Zamawiający w takim przypadku żąda dokumentów, które określają: - zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 2) spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: a) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te 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 (np. protokół odbioru robót itp.).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swym
rodzajem przedmiotowi zamówienia o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto każda, polegające na
wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem łącznie między innymi remont elewacji z
dociepleniem budynku, przebudowę lub remont lokali mieszkalnych (w zakres których wchodziła między
innymi wymiana okien, budowa lub przebudowa lub remont instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej,
wentylacyjnej, c.o.),
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
wykaz robót- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swym
rodzajem przedmiotowi zamówienia o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto każda, polegające na
wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem łącznie między innymi remont elewacji z
dociepleniem budynku, przebudowę lub remont lokali mieszkalnych (w zakres których wchodziła między
innymi wymiana okien, budowa lub przebudowa lub remont instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej,
wentylacyjnej, c.o.),
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W
takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawca do
oferty musi dołączyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie członków konsorcjum o ich
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania, 2) Pismo o powołaniu pełnomocnika konsorcjum, czyli
członka konsorcjum wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym i mającego pełnomocnictwo ogólne do
składania oświadczeń w imieniu członków konsorcjum oraz do złożenia oferty i podpisania umowy w
imieniu konsorcjum w sprawie zamówienia publicznego, - parafowany projekt umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9 000 zł.
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:
z kilkoma wykonawcami
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:
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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
jakość
30
doświadczenie 10
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
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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:
Zmiany w umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w poniżej
opisanym zakresie i przypadkach: 1.1. termin realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu, które zgodnie
z prawem budowlanym i technologami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę
dni, w których roboty nie mogły być prowadzone, 1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania
przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania
przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z
sieciami infrastruktury itp., 1.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 1.4. zmiana dokonana na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora nadzoru, 1.5. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, 1.6. regulacje prawne wprowadzone w życie po
dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
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zmiany, 1.7. zmiany wynagrodzenia umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana
będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 1.8.
konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie. Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez
Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.9.
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 1.10.
powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania ofert, 1.11.
wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 1.12. zmiany dokonane zostały
podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę, 1.13. zmiany dotycząca zamawiania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem, że zmiana Wykonawcy: a) nie może
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)
spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość
każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 1.14.
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 1.15. łączna wartość
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo
zamówień publicznych i zarazem jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie, 1.16. inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 1.17. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3. i ust. 4. Strona
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona
zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W
przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1.9 i pkt 1.10 zmiana zostanie
wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem
spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 9 umowy. Zmiana zostanie wprowadzona w
terminie określonym w § 9 umowy. 4. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1
pkt 1.7 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez
Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem
wprowadzenia zmiany.
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: 09/09/2016, 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
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> 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: 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:
Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich
wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie
będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert
opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wstępne, a następnie wezwie Wykonawcę w terminie nie
krótszym niż 5 dni do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności wskazanych w
pkt. 11 niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o któryc mowa w pkt.10 SIWZ,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10
SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca nie
jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy (spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia),
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Wykonawca nie posiadający siedziby na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany będzie do podania adresu strony internetowej, na której
można uzyskać dokumenty. Zasady dotyczące podwykonawstwa : 1) Zamawiający nie zastrzega, że
Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza
wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) Jeżeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Jeżeli
powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt.11
niniejszej SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
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wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) Wymagania określone w pkt 3 i 4 stosuje się wobec
dalszych podwykonawców. 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia Wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: W umowach o podwykonawstwo mają być
umieszczane następujące zapisy: 1. oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy (wraz z
ewentualnymi aneksami) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie
wnosi zastrzeżeń, 2. oświadczenie, że podwykonawca będzie realizował umowę podwykonawstwa
wyłącznie w zakresie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3. oświadczenie,
że podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi prawa zastawu, oraz nie obciąży w jakikolwiek inny
sposób prawami osób trzecich żadnej części robót budowlanych, usług lub dostaw, 4. oświadczenie, że
podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy
podwykonawstwa na osobę trzecią bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez Zamawiającego i
Wykonawcę, 5. postanowienie, że Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy,
6. zapisy, z których wynika że Wykonawca będzie wypłacał wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującymi oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 7.
wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danej
części zamówienia, 8. z wynagrodzenia podwykonawcy nie mogą być potrącane przez Wykonawcę kwoty na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez podwykonawcę oraz kwoty na wniesienie przez
podwykonawcę zabezpieczenia w okresie gwarancji, 9. Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty
finansowe podwykonawców i mają prawo żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 10. Postanowienia dotyczące
podwykonawców odnoszą się także do dalszych podwykonawców. Zamawiający, w toku czynności oceny
ofert, nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie będzie badał wszystkich wstępnych
oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia
oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie
w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasuje się na
najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wstępne,
a następnie wezwie Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni do przedłożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
ustawy Pzp, w szczególności wskazanych w pkt. 12 niniejszej SIWZ. 16. Celem zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje dotyczące postępowania przetargowego między Zamawiającym, a Wykonawcami, będą
przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r.- Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na życzenie stron będą
one niezwłocznie potwierdzone. Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z
Wykonawcami. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 2)
Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
odczytanie przed terminem otwarcia. 3) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie
dopuszcza ofert wariantowych. Zawartość oferty. 1) wypełniony Formularz oferty – oświadczenie woli
wykonawcy zgodne z treścią SIWZ (załącznik nr 1) 2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. 3) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w pkt.10 SIWZ: a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 2) b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3) 4) dowód
wpłaty /wniesienia wadium. Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60% (pkt) Zasady oceny kryterium
„jakość” (J)- waga 30% Punkty za kryterium jakość (okres gwarancji)– maksymalnie 30 pkt – będą
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przyznane za: 36 miesięczny okres gwarancji - 0 pkt. 48 miesięczny okres gwarancji - 10 pkt. 60 miesięczny
okres gwarancji - 30 pkt. Zasady oceny kryterium „doświadczenie” (D)- waga 10% Punkty za kryterium
„Doświadczenie” – maksymalnie 10 pkt – będą przyznane za realizację przedmiotu zamówienia przez osobę
wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, która wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego,
jako kierownik budowy przy realizacji zadań polegających łącznie między innymi na remoncie elewacji z
dociepleniem budynku, przebudowie lub remoncie lokali mieszkalnych (w zakres których wchodziła między
innymi wymiana okien, budowa lub przebudowa lub remont instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej,
wentylacyjnej, c.o.), w sposób następujący: doświadczenie przy realizacji 1-2 obiektów – 0 pkt.
doświadczenie przy realizacji 3-5 obiektów – 4 pkt. doświadczenie przy realizacji 6-10 obiektów – 10 pkt.
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie zapisów kryteriów, to
Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium „jakość” lub „doświadczenie”. Pouczenie o środkach ochrony
prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu
zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej1. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie ust. 1. 6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w ust. 4 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż
określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy – Środki ochrony
prawnej. Zamawiający zapewnia, że w związku z uczestnictwem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z
o.o. w Boguszowie-Gorcach w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, polegającym na
opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz możliwością ubiegania się tego podmiotu o
udzielenie zamówienia, nie nastąpi zakłócenie konkurencji wobec innych wykonawców. W przypadku, gdy
w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej
zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu
zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający
uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez
Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji
projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na
celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione
rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i
materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

z up. Burmistrza Miasta
Paweł Sosialuk
Z-ca Burmistrza Miasta
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