Ogłoszenie nr 637725-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: „Wykonanie modernizacji mostu na drodze
powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie”
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:
Informacje dodatkowe:
Klauzula dotycząca RODO
1. 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 Mw 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 Starosta Oleśnicki z siedzibą
przy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica.
 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych- tel. 71 314 01 01, email: iodo@powiat-olesnicki.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości
Niwki Kraszowskie” , znak sprawy: RP.272.1.14.2019, 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 (Dz. U. z 2018 r.
poz.1986), 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, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia
roszczeń.
 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, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Powiat Oleśnicki przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem
i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 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
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10 , 56-400 Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-olesnicki.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
www.powiat-olesnicki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.powiat-olesnicki.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:
oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
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: „Wykonanie modernizacji mostu
na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie”
Numer referencyjny: RP.272.1.14.2019
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:
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:
I. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D
w miejscowości Niwki Kraszowskie”
Robota budowlana
Kod CPV 45221111-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140-2 roboty drogowe
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
4500 0000-7 roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr
1492D nad kanałem Młyńska Woda w km 0+450 kanału Młyńska Woda w miejscowości
Niwki Kraszowskie.
II. Stan istniejący:
Opis obiektu:

Most jest konstrukcją jednoprzęsłową o konstrukcji ramowej.
Płyta żelbetowa gr. ok. 80 cm oparta na przyczółkach żelbetowych.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 10 cm.
Odwodnienie mostu jest powierzchniowe.
Most wyposażony jest w balustrady stalowe o wys. ok. 1,05 m.
Dane techniczne istniejącego mostu
• długość mostu – 7,00 m
• szerokość całkowita – 9,13 m w tym: - chodnik – 1,52 m - jezdnia – 6,10 m - chodnik – 1,51
m • światło pionowe mostu – min. 1,14 m • światło poziome (prostopadle do rzeki) – 4,40 m
• kąt skrzyżowania osi mostu i drogi – 49o
III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. Wykonanie zabezpieczenia terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z
procesu budowlanego.
2. Wykonanie zabezpieczenia wykopów wraz z pompowaniem wody.
3. Wycięcie krzewów wokół obiektu.
4. Usunięcie warstwy ziemi o grubości 15 cm.
5. Wykonanie demontażu poręczy mostowych stalowych.
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 10 cm na
moście.
7. Usunięcie izolacji przeciwwilgociowej.
8. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 12 cm na
dojazdach.
9. Rozebranie podbudów o grubości 40 cm.
10. Wykonanie rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych.
11. Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku nieprzydatnego do wbudowania
(ręcznie 20 % i mechanicznie 80 %).
12. Wykonanie czyszczenia strumieniowo – ściernego powierzchni betonowych.
13. Wykonanie wypełnienia betonem przerw i pustek w ścianach przyczółka.
14. Wykonanie wbicia ścianek szczelnych PVC i stalowych.
15. Wykonanie betonowania (przyczółki, oczepy, skrzydełka, płyty przejściowe) betonem C
30/37 .
16. Wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12-20
mm.
17. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i antykarbonatyzacyjnych powierzchni
betonowych.
18. Wykonanie podbudowy betonowej o grubości 10 cm – beton C12/15.
19. Wykonanie warstwy ochronnej z betonu C20/25 grubości 5 cm, zbrojonej siatką o oczku
15x15 cm gr. 8 mm.
20. Wykonanie elementów odwodnienia.
21. Wykonanie montażu bariero-poręczy i barier na obiekcie i dojazdach.
22. Montaż krawężników kamiennych na moście.
23. Montaż krawężnika betonowego zanikającego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu
C12/15.
24. Oczyszczenie i skropienie izolacji i warstwy wiążącej.
25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa
wiążąca) na moście.
26. Wykonanie nawierzchni z AC 11 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) na
obiekcie.
27. Wykonanie mechanicznie profilowanego i zagęszczonego podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi.

28. Wykonanie montażu reperów.
29. Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu oraz wyprofilowanie skarp rowu
30. Wykonanie umocnienia skarp rowu kamieniem brukowym wtapianym w beton
31. Profilowanie koryta pod obiektem z oczyszczeniem po wykonaniu robót i z umocnieniem.
IV. Pozostałe warunki:
1. Przy wycenie i realizacji zamówienia należy korzystać z dokumentacji: „Wykonanie
modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie”,
sporządzonej przez FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jedności Narodowej 83, 50262 Wrocław.
2. W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki
Kraszowskie- etap 2, w km od 0+350 do km 3+661, z wyłączeniem nawierzchni na moście w
km 3+465- 3+481, Wykonawca powinien skoordynować wykonanie modernizacji mostu z
wykonawcą ww. inwestycji, w szczególności w miejscu realizacji remontu mostu, tj. w km
3+461,09 do 3+491,90 oraz dojazd do niego.
3. Harmonogram wykonawcy mostu musi być zaakceptowany i skoordynowany z
kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru przebudowywanej drogi.
4. W załączeniu harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy zadania pn: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2” (załącznik nr 12 do
siwz).
5. Wykonawca wykona oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
będzie je utrzymywał na całym odcinku prowadzonych robót przez cały okres ich trwania.
Wprowadzona organizacja ruchu tymczasowego musi uwzględniać tymczasową organizację
ruchu (TOR), wprowadzoną przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 1492D w
miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa (PB i PW )– załącznik Nr 8 do SIWZ ze zmianami.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)–
załącznik Nr 9 do SIWZ.
3) Przedmiar Robót -druk pomocniczy – załącznik Nr 10 do SIWZ.
VI. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020
roku
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2.2. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej,
zobowiązany będzie do:
1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu
objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami
oraz zasadami sztuki budowlanej,
3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska .
6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań dotyczących
opisywania przedmiotu zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z
uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności
preferencji wskazanych w pkt 2 ww. art. 30 tj.
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE
oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne, W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przy opisie
przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a) Polskie Normy;
b) polskie aprobaty techniczne;
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych protokolarnego przejęcia terenu budowy,
7) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem
należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
8) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót,
10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia
wykonania robót przed ich zniszczeniem,

11) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu,
12) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych
interesów osób trzecich.
13) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym
geodezyjnej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
14) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych
prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
15) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w
terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
16) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestów i zaświadczeń,
17) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni
przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,
3. Wizja lokalna Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonania wizji
lokalnej. Wykonawca winien zapoznać się z całością materiałów załączonych do SIWZ, które
są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Informacje dodatkowe.
1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy
techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą
posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm,
aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy,
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta.
3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i ww. zapisach, dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
4. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowi dokument wiodący. Przedmiary robót
mają wyłącznie charakter pomocniczy. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w
dokumentacji przetargowej.
5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów
lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń „równoważnych” co do ich jakości, właściwości użytkowych i
parametrów technicznych.
5.1. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót, tj. :
1. Wykonanie zabezpieczenia terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z
procesu budowlanego.

2. Wykonanie zabezpieczenia wykopów wraz z pompowaniem wody.
3. Wycięcie krzewów wokół obiektu.
4. Usunięcie warstwy ziemi
5. Wykonanie demontażu poręczy mostowych stalowych.
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na moście.
7. Usunięcie izolacji przeciwwilgociowej.
8. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na dojazdach.
9. Rozebranie podbudów
10. Wykonanie rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych.
11. Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku nieprzydatnego do wbudowania
(ręcznie 20 % i mechanicznie 80 %).
12. Wykonanie czyszczenia strumieniowo – ściernego powierzchni betonowych.
13. Wykonanie wypełnienia betonem przerw i pustek w ścianach przyczółka.
14. Wykonanie wbicia ścianek szczelnych.
15. Wykonanie betonowania (przyczółki, oczepy, skrzydełka, płyty przejściowe)
16. Wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
17. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i antykarbonatyzacyjnych powierzchni
betonowych.
18. Wykonanie podbudowy betonowej
19. Wykonanie warstwy ochronnej z betonu, zbrojonej siatką
20. Wykonanie elementów odwodnienia.
21. Wykonanie montażu bariero-poręczy i barier .
22. Montaż krawężników kamiennych na moście.
23. Montaż krawężnika betonowego zanikającego na ławie z oporem z betonu
24. Oczyszczenie i skropienie izolacji i warstwy wiążącej.
25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na moście.
26. Wykonanie nawierzchni na obiekcie.
27. Wykonanie mechanicznie profilowanego i zagęszczonego podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi.
28. Wykonanie montażu reperów.
29. Wykonanie oczyszczenia rowów oraz wyprofilowanie skarp rowu
30. Wykonanie umocnienia skarp rowu kamieniem brukowym wtapianym w beton
31. Profilowanie koryta pod obiektem z oczyszczeniem po wykonaniu robót i z umocnieniem
- były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową.
5.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonujące czynności
bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w zakresie realizacji całego
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg
ten nie dotyczy osób kierujących budową. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno
trwać przez cały czas realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za
każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji
zamówienia.
5.3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt. 5.1. czynności w
zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego
w szczególności:

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym
zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany
personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.
5.6. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład
pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy
zatrudnienia a także okresu obowiązywania umowy.
5.7. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca, przedstawi zamawiającemu, w terminie
14 dni od daty podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Wykonawca
zobowiązany jest zgłaszać zmiany osób, o których mowa w pkt 1. 5.8. Obowiązek, o którym
mowa w pkt. 5.5) i 5.10) dotyczy także podwykonawcy realizującego przedmiotowe
zamówienie.
5.9. Zamawiający, w celu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1, może
poinformować Państwową Inspekcję Pracy. 5.10. Na każde pisemne wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia zgodnie z
ww. pkt 5.3 5.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i
przestrzeganie przez nich warunków bhp, ppoż.
II.5) Główny kod CPV: 45221111-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45100000-8
45233220-7
45000000-7
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: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
Wykaz robót
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - min. 1 zadanie w zakresie
budowy i/lub przebudowy i/lub remontu obiektu inżynierskiego mostowego o wartości min.
200 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, że roboty
te zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została
zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych,
które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a
Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej
walucie na złote polskie –na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania umowy
wskazanej w wykazie.
2. Wykaz osób

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1) minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w branży (specjalności) drogowej bez
ograniczeń, lub odpowiadające mu uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie 3 ostatnich lat pełniła
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na min. 1 zadaniu dotyczącym
budowy lub przebudowy lub remontu mostu i/lub drogi o wartości min 300.000,00
zł brutto, oraz
2) minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w branży (specjalności) mostowej bez
ograniczeń, lub odpowiadające mu uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie 3 ostatnich lat pełniła
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na min. 1 zadaniu dotyczącym
budowy lub przebudowy lub remontu mostu o wartości min 300.000,00 zł brutto
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku dysponowania
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej oraz w branży
mostowej, która w okresie 3 ostatnich lat pełniła funkcję kierownika budowy lub
kierownika robót na min. 1 zadaniu dotyczącym budowy lub przebudowy lub
remontu mostu o wartości min 300.000,00 zł brutto
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 ze
zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
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:
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)

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:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w pkt III.2 SIWZ
5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały 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 (w formie oryginału). Załącznik nr 5 do SIWZ
2) wykaz kadry na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy- (w formie oryginału)- Załącznik nr 6 do SIWZ
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.2.1. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższy
dokument wymieniony w pkt 5.2 składa do oferty każdy z wykonawców osobno. - składany
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisany przez
przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika, (zgodnie z dokumentem określającym
status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)
5.2.2. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokument wymieniony w pkt 5.2. - składane w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub
pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym
do oferty pełnomocnictwem.
5.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 5.2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.2.3.1. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2.3. winien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być
wystawiony w terminie jak pkt 5.2.3.1
5.2.3.3.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.
Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty :
6.1.wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
6.2. kosztorys ofertowy – jako element pomocniczy -wg wzoru załącznik nr 10 do SIWZ
6.3. dowód wpłaty wadium - w przypadku wpłaty pieniężnej zaleca się załączenie
potwierdzenie wpłaty – dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych
na konto Zamawiającego: , w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć wraz z
ofertą w odrębnej kopercie ,
7. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1) Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
2) Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę.
Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą
skutkować odrzuceniem oferty.
3) Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie
oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 3a PZP.
UWAGA
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w druku oferty dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa nin. pkt 1,
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3. Jeżeli będzie 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.
1. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. - składane w formie oryginału, podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w ww. pkt 1. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Wykonawca, który w załączniku do SIWZ złożył
oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, składa zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów zawodowych dotyczących doświadczenia / osób
zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.
2. SIWZ - składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub
pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym
do oferty - pełnomocnictwem)
3. Pełnomocnictwo - W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w
odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do
podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. - składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub
wykonawców występujących wspólnie (zgodnie z dokumentem określającym status prawny
wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie)
UWAGA! W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów
występujących wspólnie
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały 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 (w formie oryginału). Załącznik nr 5 do SIWZ
2) wykaz kadry na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy- (w formie oryginału)- Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty
2. Kosztorys ofertowy- jako element pomocniczy
3. Dowód wpłaty wadium
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty przez osobę upoważniona lub pełnomocnictwo
złożone zgodnie z art. 23 Ustawy PZP.
6. Pisemne zobowiązanie podmiotów ( w przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji
korzystał będzie z doświadczenia innych podmiotów) do oddania Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie
złotych: dziesięć tysięcy zł i 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. gwarancjach bankowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004, z dopiskiem: wadium w
postępowaniu pn: „Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w
miejscowości Niwki Kraszowskie”, nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Dowód potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej zaleca się załączyć do oferty.
W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał należy złożyć w
osobnej kopercie wraz z ofertą.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP.

5. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. 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 oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ww. pkt. 5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
8. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz
d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
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
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
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:
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
60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na
piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami).
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem
zmian, dotyczących:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania:
1) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:

a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za
czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy
składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof czy anomalii pogodowych),
- wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w
terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust.
2 umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność
wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w
terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania
zamówienia,
- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w
uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub
okoliczności,
b) wystąpienia przeszkód- geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z
sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, które
uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy –
wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co
uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie
wystąpienia przesłanek spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania
zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania danych przeszkód, a w
uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód,
c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na
podstawie np. decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie
wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i
uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność
występuje Wykonawca robót),
d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie
służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje
konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót),
e) W przypadku nie otrzymania od Zamawiającego dokumentu o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do dnia przekazania placu budowy
i spowodowanej tym niemożności rozpoczęcia robót. -zmiana terminu nastąpi o czas
powiadomienia o uzyskaniu zmiany decyzji/zgłoszenia
f) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z
zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. - Zmiana przesunięcia
terminu rozpoczęcia realizacji zadania jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron
g) ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania
robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji - termin realizacji

zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy ( w tym okres niezbędny do przywrócenia warunków
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac)
h) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji
gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji
technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w
uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub
okoliczności
i) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji - zmiana
terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych
przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności
j) inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
do zapobieżenia,) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy , o okres nie
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
k) zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia., jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w
formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być
Zamawiający lub Wykonawca.
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń;
2) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
3) zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie
przedmiotu zamówienia lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa; - Zmiana rodzaju
materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia obiektywnej zmiany.
Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia
określonego w Umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych
poszczególnych pozycji kosztorysowych, zmiana materiałów może nastąpić pod warunkiem,
że nie wykracza poza uzyskane pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót
4) rezygnacja z wykonania części robót - zakres rzeczowy zamówienia określony umową
może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla
Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku
zmniejszenia, ograniczenia lub nie udzielenia dofinansowania ze środków zewnętrznych. W
takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości,

2.3. Zmian osobowych:
1) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 12 Umowy, na osoby o uprawnieniach,
doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ;
2) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały
wymagania określone w SIWZ;
3) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć
czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
5) zmiany osób do nadzorowania robót, pod warunkiem posiadania co najmniej takich
uprawnień, co wymagane w SIWZ
2.4 Pozostałych zmian:
1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
2) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;
3) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami.,
2.5. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawi przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia,
natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
2.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności
wobec podwykonawców);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
3) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach o
zamówieniach publicznych.
2.7. W przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa w pkt 2.1 postanowienia
Umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych
terminów.

2.8. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
2.9. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmian z uwzględnieniem m.in.
1) opisu i uzasadnieniem zmiany,
2) kosztów zmian
3) sposobu jej obliczania oraz
4) wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia
5) czas wykonywania zmiany
6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
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: 2020-01-17, godzina: 09:30,
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
>
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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

