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Ogłoszenie nr 575278-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Urząd Miejski w Sulęcinie: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00
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
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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: Urząd Miejski w Sulęcinie, krajowy numer identyfikacyjny 52617900000,
ul. ul. Lipowa 18 , 69200 Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail
umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.sulecin.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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.bip.sulecin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://www.bip.sulecin.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:
Wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa stacji
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uzdatniania wody w Sulęcinie”
Numer referencyjny: JRP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

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

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
Kontraktu pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie”. Zadanie współfinansowane ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, na podstawie umowy nr
POIS.02.03.00-00-0183/16-00

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
45230000-8
71300000-1

20.06.2018, 11:19

5 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=86e31...

45252126-7
45232151-5
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego,zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości
do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 22 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty podpisania Umowy, w
tym 9 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

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
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ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia
szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony
złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo zrealizował (zakończył) co
najmniej jedno zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na
budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 3 000 000
PLN BRUTTO (słownie: trzy miliony złotych). Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli
powyższe roboty budowlane zostały już zakończone*. * Za zakończone roboty budowlane
Zamawiający uzna roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi
on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie tylko, tzn. wydane zostało
co najmniej Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub dokument
równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego. UWAGA: W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku
Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu: co najmniej jeden Wykonawca (podmiot)
musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt. 7.5.3. ppkt 1). Zamawiający
dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu
zamówień złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW. 2) dysponuje lub będzie
dysponował osobami, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, legitymującymi się
kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone: a) dla dokumentacji projektowo–kosztorysowej: - Projektant Branży Sanitarnej (1
osoba) posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się sprawowaniem
funkcji projektanta branży sanitarnej przy realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody. Projektant Branży Konstrukcyjno-Budowlanej (1 osoba) posiadający min. 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracach projektowych, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. - Projektant Branży Elektrycznej (1 osoba) posiadający
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) dla
realizacji robót budowlanych: - Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający wykształcenie wyższe
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownika budowy przy realizacji
inwestycji z zakresu branży sanitarnej, w tym: doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej
jednej inwestycji, która polegała na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie stacji uzdatniania
wody. Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót
branży konstrukcyjno-budowlanej. - Kierownik Robót Elektrycznych (1 osoba), posiadający
wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót
branży elektrycznej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie wykazu osób złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
UWAGA: - Wymagane uprawnienia budowlane dla w/w osób winny być wydane na podstawie
aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadać inne ważne uprawnienia,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych
uprawnień bez ograniczeń i w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji we
wskazanej specjalności. Zagraniczne uprawnienia uznawane są w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba
obejmowała specjalności (stanowiska) wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania przez tę
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osobę wymaganych przez Zamawiającego stosownych uprawnień oraz doświadczenia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
u.p.z.p wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę wymaganą do spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia
warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do IDW. Do wykazu
należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 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 – oświadczenie wykonawcy. 3) wykazu osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami 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 dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do IDW
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
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USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym wraz z
załącznikiem: 1) oświadczenie, o których mowa w pkt 8.1. ppkt. 1 oraz pkt 8.2. ppkt 1 (JEDZ); 2)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z
dokumentów rejestrowych) lub pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli oferta składana jest
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo musi
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 3) pisemnego zobowiązania
innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 5 do IDW (jeżeli dotyczy); 4)
dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z rozdziałem 17 IDW; 5) wykaz cen –
Część IV 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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 0/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem
odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1)
Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze
znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia
wadium powinien być załączony do oferty. 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 09 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. tj. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 79 1240 3624 1111
0000 3063 3166 z dopiskiem: „Wadium – Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Sulęcinie, znak sprawy JRP.271.5.2018”. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej,
należy złożyć w oryginale razem z ofertą w kopercie i musi obejmować cały okres związania
ofertą, zgodnie z IDW. Kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do

20.06.2018, 11:19

11 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=86e31...

oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.
Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności
dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca: 1) W odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.
1 u.p.z.p, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania
dotyczy, określać wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej
ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty,
których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego
będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda we wskazanym
terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust 3 i 3a u.p.z.p, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust 1 u.p.z.p, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium
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wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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:
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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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

Znaczenie

Cena

60,00

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 u.p.z.p., ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy. 2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera Część II – Kontrakt niniejszej
SIWZ. 3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób). 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień publicznych przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki określone
w art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 5. Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników wykonawcy
na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego traktowane będzie jako odmowa zawarcia umowy (w
kontekście art. 94 ust. 3 u.p.z.p). 26.Wykonawcy, w następującym zakresie: 6.1. Dopuszcza się
możliwość zmiany wynagrodzenia: 1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie
powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie
dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów
stanowiących o zmianie stawki VAT. W przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów. 2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego
(Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa]), 3) jeżeli powstanie
konieczność lub możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych (zamiennych)
rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych, na które zgodę wyrazić muszą Inżynier i
Zamawiający - od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a)
gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) zaistnienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c)
zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w
szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych
urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) jeżeli zamienne
rozwiązania będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów wykonania, kosztów eksploatacji,
poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalność, istotne skrócenie czasu realizacji robót, e) ze względu na
postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego,
f) wprowadzanych w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających
prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę
oficjalnymi danymi IMGW. Rozliczenie odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa]. 4)
Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania (Rozliczenie
odbędzie się zgodnie z Klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa]), 5) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
7) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5), wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a
wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 8) W sytuacji
wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 6), wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
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zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których
mowa w pkt 6), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w pkt. 6) 6.2. Dopuszcza się możliwość zmiany Czasu na Ukończenie Robót w
przypadku: 1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 2)
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku), przy czym Wykonawca nie może się domagać od
Zamawiającego przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące konieczność wstrzymania bądź przerwania
robót, 3) odmiennych od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym warunków
geologicznych, 4) odmiennych od przyjętych w PFU warunków terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych, 5) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub właściwe organy, ale z
wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w
szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 6)
wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia podobnego zgodnie z przepisami art.67 ust. 6 u.p.z.p,
7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
określonej modyfikacji, 8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 9)
zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 10)
działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 11) zmiany
regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 12) zmiany terminu dokonania prób
końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 13) wystąpieniu „siły
wyższej” opisanej w klauzuli 19 [Siła wyższa]. 14) wystąpienia okoliczności określonych w pkt
26.6.1.3), które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 15) w przypadku gdy
przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, zaniechania lub
opóźnienia ze strony Zamawiającego, 16) ze względu na wystąpienie działań lub zaniechań organów
władzy publicznej, w tym zmian przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i
finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, 17) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację,
kontrolę lub finansowanie zamówienia, 18) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź
materiałów. 6.3. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
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przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego
zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3) nie
wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany
Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 6.4.
Dopuszcza się zmianę sposobu spełnienia świadczenia i związanej z tym konieczności wykonania
robót zamiennych, gdy zaistnieje/zajdzie: 1) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu, 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych, 3) odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe poziomy wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji
lub obiektów infrastrukturalnych, 4) powszechna niedostępność na rynku surowców, materiałów lub
urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych surowców, materiałów lub urządzeń, o ile Wykonawca wykaże, że brak
możliwości nabycia surowców, materiałów lub urządzeń wynika z przyczyn od niego niezależnych, 5)
pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotowej umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, 6) konieczność zaspokojenia w związku z realizacją przedmiotowej umowy,
roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wystąpienie powyższych robót
zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w niniejszej Dokumentacji
przetargowej oraz wynikającego z treści oferty. Roboty zamienne nie mogą wynikać z braku
zachowania przez Wykonawcę należytej staranności na etapie planowania i realizacji robót. Warunki
formalne wprowadzenia zmian: Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy
mogą być przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu
negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego
wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron,
zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. W przypadku, gdy strony w
drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany
zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany Czasu na ukończenie określonych w
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klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] pkt II, Czas ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż
o czas trwania tych okoliczności. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu
zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania
przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. Zmiana Umowy
dokonana z naruszeniem przepisów klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] jest nieważna.
Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień Umowy: (a) zmiana danych teleadresowych,
(b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego); (c) udzielenie ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
u.p.z.p; (d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiającego.
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: 2018-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-10-04 okres w dniach: (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
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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:
Zamawiającym jest Gmina Sulęcin. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ^administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Miejski w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin tel. +48 95 755 36 01, fax +48 95 755 21 22,
e-mail: umig@sulecin.pl; ^inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
jest spółka CORE Consulting Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16, e-mail:
inspektor@sulecin.pl, tel.; ^Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Rozbudowa i
przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie” nr. JRP.271.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ^odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), dalej
„ustawa Pzp”; ^Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ^obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; ^w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ^posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; ^nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
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gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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