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Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: Zaprojektowanie i wykonanie: 1) Modernizacji stacji uzdatniania

wody basenowej 2) Modernizacji wentylacji hali basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w

Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, krajowy numer identyfikacyjny

16077929000000, ul. ul. Potocka  1 , 01-652  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8324550 w. 112, e-mail osir@osir-zoliborz.waw.pl,

faks 228 324 555. 

Adres strony internetowej (URL): www.osir-zoliborz.waw.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

Ogłoszenie nr 558505-N-2019 z dnia 2019-06-07 r. 
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przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

www.osir-zoliborz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.osir-zoliborz.waw.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: 

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku

komputerowego), pismem czytelnym. 

Adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

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: Zaprojektowanie i wykonanie: 1) Modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej 2)

Modernizacji wentylacji hali basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w Warszawie. 

Numer referencyjny: ZP-2/OSIR/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
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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 opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie na ich podstawie dwóch zadań inwestycyjnych w budynku

pływalni administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, przy ul. Potocka 1 w Warszawie, t.j.: 1) Modernizacji

stacji uzdatniania wody basenowej, 2) Modernizacji wentylacji hali basenowej. Klauzule społeczne a) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu

stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP. b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji

zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. c) Warunek, o którym mowa w pkt b)

powyżej zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia

zatrudnionych już osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: • Roboty elektryczne • Roboty hydrauliczne •

Roboty wentylacyjne d) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt c), o

którym mowa powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, •

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt c) czynności w trakcie realizacji

zamówienia:  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 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 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie

krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy. f) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w pkt c) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w

wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 12) i 13) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane w pkt c) czynności. g) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa

załącznik nr 1 do wzoru umowy, jak również:  Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 10 do SIWZ, który stanowić będzie jednocześnie

załącznik nr 2 do umowy.  Zestawienie kosztów dla każdego z Zadań inwestycyjnych – stanowiące odpowiednio załącznik nr 2a i 2b do SIWZ  Wzór

umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ INFORMACJE DODATKOWE: 1. Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji: a) Rozpoczęcie

realizacji przedmiotu zamówienia - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, b) Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do ……….

dni od podpisania umowy w tym: • wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - w terminie do: x dni 2 od dnia podpisania umowy • wykonanie

robót budowlanych - w terminie do: x + 70 dni od dnia podpisania umowy, • wykonanie Nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji - w terminie od

dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy. 2
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Przez „x” dni Zamawiający rozumie czas zadeklarowany przez Wykonawcę na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych . TERMIN WSAZANY

W PKT II.8 Ogłoszenia czyli 31.10.2019 R. JEST TERMINEM SZACOWANYM. OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA BĘDZIE WYNIKAŁ z

terminu jaki zostanie zaoferowany przez wykonawcę w złożonej ofercie. Termin wykonania dokumentacji jest kryterium oceny ofert. UWAGA!

KLUCZOWE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE WYŁĄCZENIA OBIEKTU Z EKPLOATACJI MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE W

OKRESIE OD 19.08.2019 R. DO 08.09.2019 R. – wtedy też Zamawiający zaplanował przerwę technologiczną w eksploatacji budynku. Realizacja usług

projektowych oraz pozostałych robót budowlanych musi odbywać się w trakcie normalnej eksploatacji obiektu w sposób niezakłócający jego

użytkowania. Dopuszcza się jedynie kilkugodzinne przerwy w godzinach nocnych, w których obiekt jest nieczynny na ew. przełączenie istniejącej

instalacji na nowo wykonane. 2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 1.206.450,00 zł brutto a w tym

kwotę 883 200,00 zł brutto na zadanie inwestycyjne: modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej 323 250,00 zł brutto na zadanie inwestycyjne:

modernizacja wentylacji hali basenowej 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

74222000-1

74232000-4

45311000-0

45317000-2

45321000-3

45324000-4

45331000-6

45431000-7

45442000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 980853,65 

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: 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 przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP do kwoty

500.000 zł netto polegających na powtórzeniu podobnych usług projektowych i robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych zgodnych z

przedmiotem zamówienia podstawowego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie ono realizowane na

zasadach umowy podstawowej. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. W zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia  dla dokumentacji projektowej Za spełniających warunki

udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną usługę polegającą co

najmniej na wykonaniu dokumentacji projektowej: a) budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku o wartości

wykonania dokumentacji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku nie mniejszej niż 10.000 złotych brutto.

oraz b) budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji technologicznej o wartości wykonania dokumentacji budowy, przebudowy, remontu

lub modernizacji instalacji technologicznej w budynku nie mniejszej niż 10.000 złotych brutto. UWAGA! ¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna

taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty.  dla realizacji robót budowlanych Za

spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną

robotę budowlaną polegającą co najmniej na wykonaniu: a) budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku o

wartości wykonania budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto.

oraz b) budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji instalacji technologicznej o wartości wykonania budowy, przebudowy, remontu lub

modernizacji instalacji technologicznej w budynku nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto. UWAGA! ¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna

taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończony. Za spełnienie warunku określonego w pkt 14.1 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie wykonania dokumentacji projektowej i

robót budowlanych łącznie w ramach jednej umowy lub w ramach osobnych umów. 2. W zakresie warunku odnoszącego się do dysponowania

osobami Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:  dla dokumentacji projektowej a) wyznaczoną do kierowania pracami

projektowymi posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie

wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz.

1202 z późn. zm.) oraz c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz d) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)  dla realizacji robót budowlanych e) wyznaczoną do sprawowania funkcji

kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz f) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót

sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych

Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz g)

wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do bez ograniczeń w specjalności



7.06.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4 6/13

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. 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: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) wykaz wykonanych usług (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz robót budowlanych (zgodny

z załącznikiem nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3) wykaz osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

– zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do 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. 

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 



7.06.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4 7/13

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna składać się z: 1) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 2) oryginału potwierdzenia

wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt 16.2 lit. od b) do e) SIWZ, 3) wypełnionego formularza „zestawienie

kosztów” – wg wzoru określonego w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. 4) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną

we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 5) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do

SIWZ; 6) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby

działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi

obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 7)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w formie

oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8) W celu oceny,

czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • 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 lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w

pkt 15.1 ppkt 7) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.

22a ust. 1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 15.1. lit. 4) i 5) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy

kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożonym

oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 12-15 SIWZ,

ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w

ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy PZP) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy

występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej

notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b)

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego

pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2

ustawy PZP wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę

wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich

Wykonawców pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.1. ppkt 4) oraz 15.2 SIWZ każdy z uczestników

oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z

oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 15.5

ppkt 7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja

prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20.000,00 złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

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

Informacje dodatkowe: 

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

ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena brutto 60,00

Okres gwarancji 20,00

Czas wykonania dokumentacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania

ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
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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: 

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: 

W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy PZP - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ tj.: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia Robót o okres

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia Robót, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku braku

możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez

Wykonawcę należytej staranności, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian, 2) w przypadku konieczności wprowadzenia

zmian do Dokumentacji na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej

modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, z zastrzeżeniem, że okres wydłużenie

terminu realizacji nastąpi o okres potrzebny do dokonania zmian a wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, 3) gdy wystąpi

konieczność wykonania robót zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej
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oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, 4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu

określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, 5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) w przypadku wystąpienia siły wyższej

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, z zastrzeżeniem że przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie

zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem

Umowy, c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, Za siłę wyższą warunkującą

zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia 2. Zamawiający zastrzega

sobie możliwość zmiany warunków Umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w

§ 9 ust. 1: 1) w przypadku wystąpienia robót lub prac dodatkowych nieobjętych zakresem Umowy zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 2) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, z powodu: uzasadnionych zmian

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmianę technologiczną;

zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu Umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem że dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry

techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 3) w przypadku, gdy wykonanie części Umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 4) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z

wykonania części umowy. 3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia Robót na podstawie ust.1 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w

ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w

ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia bieżącej dokumentacji koniecznej

dla uzasadnienia żądania zmiany Umowy oraz przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej

żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i

przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.

3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 10. W terminie 5 dni roboczych od dnia

otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

żądania zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. 12.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w § 8 ust. 2 z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoby te musza spełniać

wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób o których mowa w § 8 ust. 2 odbywać się będzie wg następujących zasad: 1) Wykonawca niezwłocznie po

zaistnieniu przesłanki do zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany na stanowisku kierownika

budowy; 2) najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia przesłanki wskazanej w pkt 1), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów

umożliwiających ocenę spełnienia przez osobę, która ma objąć funkcję kierownika budowy wymagań zawartych w SIWZ, 3) Zamawiający najpóźniej w

ciągu 7 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując

zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazania innej osoby do pełnienia funkcji

kierownika budowy spełniającej niezbędne wymagania; 4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów

termin, o którym mowa w ust. 12 pkt 3) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby do

pełnienia funkcji kierownika budowy 5) w sytuacji zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie,

wskazując imię, nazwisko i dane kontaktowe Koordynatora. 13. Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 2 stanowi zmianę umowy i wymaga

sporządzenia aneksu. Zmiana Koordynatora jest skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy

w zakresie numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji Umowy. 15. Jeżeli zmiana Umowy,

dokonana w oparciu o art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone według następujących
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zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu robót, a ilość robót na

podstawie przedmiaru – sporządzone wyliczenie musi być zaakceptowane przez Koordynatora; 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie robót, a są

niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych – to kosztorys w całości zostanie sporządzony na podstawie danych wyjściowych do

kosztorysowania z kosztorysu ofertowego, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie

ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się

uzgodnienie z Koordynatorem cen rynkowych. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych termin zostanie przedłużony o okres niezbędny do wykonania zleconych robót. 

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: 2019-06-24, godzina: 12:30, 

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 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe

lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Zbigniew Witke, tel. (22) 832-45-50 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.0219 r. o godz. 13:00 w

siedzibie Zamawiającego przy ul. Potockiej 1 w Warszawie w sekretariacie, piętro I. 3. W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o

zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się

począwszy od 25 maja 2018 roku. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Dzielnicy Żoliborz Samorządowego Zakładu Budżetowego jest: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 2) Jeśli ma

Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w

Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz za pomocą adresu iod@osir-zoliborz.waw.pl. 3) Administrator danych osobowych –

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

tj. w szczególności w szczególności ustawy PZP, ustawy o dostępie do informacji publicznej; 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, tj. przeprowadzenia postępowania o

zamówienie publiczne i zawarcie umowy; 5) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów

podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do

realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7) W związku z



7.06.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dc89afeb-f8e2-452f-a4fe-a3792a4a58c4 13/13

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do

uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do

celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w

przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,

której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,

ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec

przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  zaistnieją przyczyny związane z

Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy

lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą

jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do

przenoszenia danych. 8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Dzielnicy Żoliborz Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach

ochrony danych osobowych. 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych

stanowi przepis prawa. 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


