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Nic
Ogłoszenie

Informuje na lem.t podmiotu kt6remu um ...·i.J.cy powierz)"lIpowicrz~'1i prowadunie

nr 57S737·N·2020 z dnia 2020-08·20 r.

postępow.III.:

CmlQl Nowe

I\lłulcczko:

Termomodcrnlurjl budynków

utyłccitllo~ci

Nowe Miulcako ... formule uproJclmlj i wybuduj.

publicznej

Poslępo ... l

PO$tępowanic

>t" Gm inie

j est pn:epro,,·.dzane " 'sp6ll1ic pruz zam.",i.j.r)"rl!

Nie

nie 2

OGŁOSZENIE O 1..AMÓWIE.~1U - Roboty budowlane

letcli tak, nakty wymienić zamawiaj~ch, kl6ny wspólnie przeprowadzaj, post'rilOwanie oru

l.amiesuZlDic ogI05UOi.: Zamieszczanie obowiązkowe

podać adresy

ich siedzib, kr~owe numel}' identyfikacyjne OJ1lZ osoby do kolltaklÓw wraz z

Oglosunic dotytty: Zamówienia publicznego

danymi do kOlItakIÓw:

l.. m~-icnit dotycz)' proJd:lu lub prognmu l\'spóllinansowlnq:o ze ~rodkól\' Unii EuropejskIej

T'"

Postępow.nicJ est

pruprowadzane wsp6lnle z za m.wiaJ.cyml zloD)"rb palutw

rnonkowskkh Unii t: uropejskicj

N_

Nu.... projektu lub progr.mu

postępow.ni.

W przypadku pruprow.dzanl.

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, CH Priorytetowa J. Gospodarka

czJonkowsklch UnII Europejskiej - m.hcc zastosowanie kr.jowe prawo um6wieti

niskoemisyjna. lliialanie 3.2 Efektywność cnergel)'czna.

publianych:

Poddl.iałanie

3.2.1 Efclnywoośt

Inform acje dod.tkoIH:

energetyczna

O umó"'!cnic

mog~ ublegl~ JJę

wy/ ..c:znlc uk lad y pracy chronionej orn wykon.",'cy. którycb

dzi.'alnOŚf.

lub dzil'al.ośt ich

wyodrębnionych

",.łi:ww.ly

umówienie, obejm uje .potcan.1 uwodow.lntcgrację osób będ'f}'cb

orglniz.-crjnie jedn05tdr., któ",

l, I) NAZWA I ADKF.S: Gmina Nowe MiastecU:o, krajowy numer identyfi kacyjny

97077034000000, ul. ul. Rynełc 2 , 67-124 Nowe Miasteako. woj. lubuskie, państwo Polska, tel.

~d.

683 888 154, c-mail przetargi@nowemiasteclko.pl, faks 683 888 46 1.

członk.ml

Adres strony inlemc10wej (U RL): www.nowemiasteczko.pVBIP

gr\lp spotennle m.rgln.lizow.nych

Adres profilu nabywcy:

Nie

Adres strony intcmc:lOwej pod klÓl}'m motna

przu za1::lady pracy chronionej lub

~, nie

wyłr.:onawców albo

I. 2) KODZAJ

mniejszy nit 30".4, osób utnIdnionych

ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAMAW I AJŁ\CY

PO$tępow.oie

narzędzi

i urządzeń lub fonnalÓw

Administracja samorządowa

międl:)' zamawiającymi

w przypad}{u wspólnego przeprowadzania

postępowania, VI tym w prZypadku wspólnego przeprowaduni. postępowIlli. z

zamawiajllC}'JTli z ;nnyd! państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiającychjcst

pruprow.du centr.lny um.wi.j.cy

odpowiedzialny l i przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

N_
Postępow.nie

do

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAI\IÓWI.ENIA (jddi rlol),clJI):

ich jednostki (w %)

Podzial obowiąlJ.:w

SEKCJA I :

uzyskać dostęp

plik6w, kt6rc nie ąogól nie dostępne

N.1ety podać minimalny procentowy wskatllik zatrudnienia osób naletącycł1 do jednej lub więcej
kategorii , o których mowa w lit. 22 USl2 uSlilwy

postępowani. odpowiad.ją

pruprow.du podmiot, któremu um.wiaj.ry powienyllpowien:yli

prupro"'adunie

pozostali zamawiajl/C)', czy zamówienie będzie udzielane p =

ka1:dego z zamawiajl/C}'ch indywidualnie, czy umówienie zostanie udzielone w imieniu i na

postępo"'a nla

rzecz pozostałych

l z21

" spól nie z zamalll'iahcrm1z innych pdslw

Projekl współfinansowany ze środków Europejskqo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

202().OI.20.1I :23

h21

zamawilJącyeh):

2~20.11:23
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budO" 'lant: Przedmiot umÓwienia sldada si~ z 2 nast~pujłCych c~~ci : ClęśĆ l Tcnoomodemizacja budynków przy ul. Marcinlrowskiego w Nowym MiaslCCU:u

Pn:edmiolem zamówienia tego zadania jest n:mont dachu i n:nowacja elewacji ścian budynkÓw
Pll:)' Placu SU'7.eleckim (dla ZadalI 2-S) Czę:śt 2 - Zadanie 2 Przedmiotem ZlII'IIÓwienia tego

skladająca sM; l

trzech nasI(pujl!CYch zadafl: Zadanie I - Remont dachu budynlo:u glÓ\\.mgo - Budynek szkoly wraz

:r.adaniajest tcrmomodemizacja budynku prl.eds~kola, PI. Strzelecki 4, ukres pnc: I) ocieplenie

l sal~ gimnastyczn~,

stropodachu; 2) ocieplenie ścian ~'~tn:nych; 3) wymiana ol:ien i drzwi ~trmyeh; 4)

WTtIZ

ul. Marcinkowskiego I. Zadanie 2 - Termomodemiucja budynku szkoty

remont dachu budynku; 5) modernizacja instalacji c.o.; 6) modcmiz.acja instalacji oświetlenia i

z salą gimnastyczną. ul , Marcinkowskiego I. Zadanie 3 - Termomodemiucja budyn"-u

~wietlicy,

ul. Man:inkowskiego l. Częśt 2 - Termomodernizacja budynkÓw pny PI. Stn:eleckiego

zasilania ~wietlenia; 7) montl! instalacji fotowoltaicznej ; 8) urz~enia i elektroniki systemu

w Nowym Miaslecuu skladająca się z pięciu nast~pujących zadań: Zadanie I - RelllOfll dachu i

zarzędzania energią. Część

renowacja elewacji k ian budynków Pll:)' Placu Stncleckim. Zadanie 2 - Tmnomodemizacja

termomodc:mizacja budynku ukoly przy PI. Strz.clecJr.:i 4. zakres prac: I) ocieplenie stropodachu i

budynku przedszkola, Pl. Strzeleckim 4. Zadanie 3 - Termomodemizacja budynku szkoIy, Pl.

dachu; 2) ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy g.runc:ie; 3) wymiana okien i drzwi

Stm:lecki 4. Zadanie 4· Termomodernizacja budynku kotłowni , PI. Stnclecki 4. Zadanie S •

zc~ych ;

Tmnomodcmizacja budyn"-u sali gim nastya.nej, Plac Stn:elecki 2. ZAKRES PRAC ZADAŃ

instałacji oświcl lcnia

2· Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia tego zadaniajest

4) remont dachu budynl-u; S) modernizacja instalacji c.o.; 6) modemiucja
i zasilania oświetlenia; 7) montat instalacji fotowoltaicznej; 8)

urządzenia

i

BĘDĄCYCH ELEMENTEM SKLAOOWYM CZĘŚCI I I CZĘŚCI 2ZAMÓWlEN I A Częśt 1-

elektronika systemu

TermomodI:rnizacja budynkÓw przy uL Marcinkowskicgo w Nowym Miasteczku w tym: Cz~ść 1

zadania jest tcrmomodemizacjl budynku kotłowni przy Pl. Str7.clecki 4. zakres prac: I) wymiana

_ Zadanic I Pr.u:dmiotem zamÓwienia tego udania jest wykonanie remontu dachu budynku

kotla w~owcgo na system kaskadowy dwóch

glównego • Budynek szkoly wraz z sal, gimnastyczną. ul. Marc inkowskiego I. Częśt l - Zadanie

mocy modulo\.\-anej

2 Przedmiotem zamówienia lego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie tmnomodcmizacji

w zalaesie prl)'SlOSOwanil kotlowni do nowych

budynku s~koly wraz 7. salą gimnastyczną przy ul. Man::inkowskiego l. lakres pIlIC: I) ocieplenie

zarządzania

~cian zewnętrznych ;

starych, wyeksploalowanych

głÓwnego ;

2) ocieplenie slropodachu; 3) ocieplenie dachu; 4) remont dachu budynku

S) wymiana okien i dn:wi z.ew~ych; 6) modernizacja instalacji c.o. i c.W.U.; 7)

zarządzania energią. Część

1~276

2· Zadanie 4 Pn:edmiotem 7.an1Ówienia tego

kotłów

pzowych i pomp ciepła powictnelwoda o

kW wraz:r. pracami IOw~i ; 2) wykonanie prac I'C'monlowycb
unędzeń ;

3) urządzeni a i clektronil.:a systemu

cnergi,; 4) kompl eksowa modemizacja sieci c.o. oraz c.w.u. pol egajęca na wymianie
rurociągÓw

na nowe - wykonane w technologii sieci pn:iwlowanych

wykonanych ~ rur pn:ewodowycJ1 z sicciowanego polietylenu (PE-XI), wraz z wymian,

modernizacja systemu wentylacji sali gimnastycznej. zastosowanie wentylacji mccl\aniczncj :r.

niezbędnej

odzyskiem ciepła (rekupcracj,); 8) modcmiz.acK instalacji oświedenia i zasilania oświetlenia.; 10)

lermomodcmizacja budynl-u sali gimnastycznej PfZY Plac Suz.clccld 2, zakres prac: I) ocieplenie

przebudowa Jr.:()(lowni ~glowej ni opal~ gazem ziemnym. kaskada kot!ów kondensacyjnych i

stropodachu; 2) ocieplenie klan zewnętrznych; 3) V.')'ITliana okien i drzwi z.cw~rmych; 4)

pompy ciepla powietrzelwoda. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotlo""Ili pod

remont dlchu budynku; S) modemi7.acja instalacji c.o,; 6) modernizacja systemu wentylacji sali

zabudowę

gimnastycznej - zaslOsowanie wentylacji mccJ1an iC7.J1ej ~ odzyskiem ciepla (rekuperacj~); 7)

nowej tecłlnologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna; II ) mOlltat instalacji

fotowollaicvw:j; 12) rządzenia i elektronika system u zarządzania energią.

~

armatury. Część 2- Zadanie S Pnedmiotem :umówienia tego zadaniajest

modernizacja

t - Zadanie 3

insllłlacji ~wietlenia

i zasilan ia oświetlenia; 8) monta1 instalacji fotowoltaicznej; 9)

Przedmiotem zamÓwienia tego zadania jesl termomodemizacja budynku ~wietlicy przy ul.

urządzenia j elektronika systemu ~ia energią.

Marcinkows1ciego I. zai.:res prac: 1) ocieplenie kilm ~TM;trmych; 2) ocieplenie stropodachu; 3)

ob~tcgo

wymiana drzwi z.cwnętrmych; 4) modernizacja instalacji c.o.; S) modernizacja instalacji

Funkcjonalno-Ut)tkowy zwany dalej "PfU" stanowiłC)' zaI!pCU\iJr.: nr 1 do SIWZ.

oświetl enia

i zasilania oświetlenia; 6) przebudowa kotlowni na opalanllgllZCm ~iemnym ,

SttZCgOIowy opis zadania inwcslycyjncgo.

pn:c<lmiotcm zamówienia (dla Część l i Części 2 zamówienia,) zawierl Program

kocioł

jednofunkcyjny i pompa ciepła powietnclwod&. Roboty rctl1011101'.'C i renowacyjne pomicsttZCń

II.S) Glówny kod C PY: 45320000-6

kotłowni

Dodl tkowe kody CPY:

pod ubudow~ nowej technologii. Automalyka kotłowni i instalacja elektryczna; 7)

~Kod CPV

moota1 instalacji fotowoltaicznej ; 8) WZłdzcnia i elektronika systcmu zarządzania energią. Część
2 - Termomodemiz.acja budynkÓw PfZY PI. Strz.clcckiego. w tym: ~ 2- Zadanie I

' z27

bn"';lib:ąl. ...p,l\Ov.pIIlf'400PodglodOpubliko ......80.lSpx?id~._

5321000-31

20 2 ~S-20,

11 :23

6 z 27

202O~-20,

11 :23

htqIIilbą.~_aov·pIIZNOOPodaI.dOpubI;kaw-so.MIl$?Mfooe_.

Fin:fox

Fird Ol<

blqlłJ",.,..~·aov· ~gladOpubI;u...--.ego.apx?1cPe._

,.,

71320000-

d a la

5111200-0

ro'l!poaęci a:

20ll.()6.29 lub

zakończenia:

53 11100-1
11.9) In form acje doda lkowe:

45311 :zoo..
4526 1215-4

SEKClA III : INFORMACJE O C HARAKTERZE PRAWNYM ,

''''''0/''

EKO NOMI CZNYM, FI NANSOWYM I TEC Ił N I CZNYM

452614 10-1
111.1 ) WA RUN KI UDZ IALU W

45331110-0

POSTĘ POWAN I U

111. 1. 1) KompelencJe lub up n wn le nia do prowa du ni l okrd tonej d zia "ln oścl

53"1JOO.<

zawodowej, o tle

4S332()()()..

Określenie

542 1100-5

wyni kł

to z od rę bnyc h pru plsllw

w.-unków: Zamawiający nie Slawia waf\lnków w wlw lakresie.

Infarmacje: dodatkO'ol-e

45453000-

111.1.2) Sytuacja ri na nsowa lub ekonomlana

S19(J()()()().. 1

Określenie

warunkÓw: ZamawiajllCY uzna waf\lnek:tll spelniony, jetdi Wykonawca wykate.te

posiada środo::i finansowe tub zdoloośt

'53"()()().(

900 000.00 zł, Dl.
zadania mUSUj
11.6) Ca łko,,·i'a warlolt u m ó,,-i~ni a

(jc.~fi ;:amawiajqcy podaj~ infarmacj~ o warloścl

zadań .

Czę:śei

kredytow~

w wysokości 00 najmniej: Dta Części I -

2 - SOlI 000,00 zI. UWili': Wykonawca

pos iadać środki

finansoWi:

składający

stllflOwiących su~ środków

oferty na 2

wymaganych dla I)'ch

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst~ptJjąlX wspólnie, w8l1lnek mu si
CO najmniejjcden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy

;:OIIIÓwknia):

spełn iAĆ

Wart~ bez

finansowe lub zdoIoośt kredytowa zostały określone w wlllltach iMych ni2 PLN zamawiający

VAT:

l!ł(:lIlie.

Jeteli l rodki

przyjmuje: średni kurs danej waluty podany prttz Narodowy Bank Polski w dniu wydania

Walula:

dokumentu - jeteli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podal średniego
(w pr;:Jpad/iu umów ramowych lub dplllmianego sySlemu :olillpów - ICQClln);;(1wa calk(JWlla

kursu danej waluty, za podstaw~ prteliczenia przyjmuje sic;

ma!syma1/ł(J WQrtość

pierwszego dnia po dniu wydania dolrumcntu. Wykonawca, który polega na sytuacji

w cał)m

~sk

obowlq;:ywania umowy romOlł·ej lub dynamiCZMgo

zobowiązal się do udost~ienil

a rt .

1J.ł

kurs waluty podany

finansowej lub ekonomiczJEj innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który

sy11emlł :okupów)

11.7) Czy pruwiduj ~

średni

się ud:d d~nieza m ó,,·ień ,

o których mowa w a rt. 67 UJI. I pkt 6 17 1ub w

wskutek

nieudost~pnienia

zasobów, za

tych zasobów. chyba.te za

Informacje: dnda!kolOo'e

zamówienia, O których mowa w art. 67 USI. I pkt 6 lub w art. 134 lISI. 6 pkt 3 uslawy Pzp:

111.1.3) ZdolnoU I((!lnlana lu b u ,,·odolOo'a

będltle

przez zamawiającego powstałą

n ieudost~pnienic

zasobów nie ponosi

winy,

uSl. 6 pkt] ustawy P'I! p: Nie

Określenie pnedmiołu, wielkości lub zam:su OlU waf\lnków najakich lO5~ udlielonc

11.8) Ok,", w którym ru liz.owane

szk~ ponies~

u mówienie lub okm, na kt6ry wstal a u ,... rta

Określenie

u mowa ra mowa lub ok",5. n a kl llry zo51a l UJla no,,·iony dyna rnia n)' system za ku pów:

wllf\lnków: Określenie warunków: Dla Cz~i l I) ZamDwi~ący UV11 wlll1l1lek:tll

spelniony, jeUli wykonawca wykate. te w okresie ostatnich pic;ciu tat pn:ed up1ywem terminu

micsillCach: lub dn iac h:

lE n

:zo2O.OI.20. 11:23

1,, 11

~20. I I :23

hUp':libzp' '''ł'_l''v.pllZI'!OOPodsJoo<lOpublikowonego.UplI7id ..... ,.

firef(>JC

Firefox

sl.:ladania o fert, ajeteli oł;:~$ prowadzenia działalooki byl krótszy - w tym okresie, wykonał

·Kierownik Budowy (co najmniej I osoba)· posiadDj~ nAStępujące kwałifiklCje: co ~mniej

w sposób naletyty co O-Ijmniej dwlc mboty budowlane, z których klWla polegala na

6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy (liczone: od dnia

termomodemizacji budynków o
sk ładania

warlOŚ(:i

uzyskania uprawnień), w tym przy w n::alizacji minimum 2 termomodemia:ji budynków o

co najmniej 800 000,00 zl netto, W przypadku

oferty praz podmioly wyst@ujlfCtwspólnie, warunek musi spełniać co najmniej

kubaturze min 4000 ml i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlWl)"IOi bel

jeden z Wykonawców wyslC;pującyeh wspólnie. 2) Zamawiający uma warunek za spe lniony,
jeteli wykonawca wylWe, te dysponuje osobami (specjalistami), które
~alizacj i

będ4 uczestniczyć

ogRniczen w specjalności konstrul:!;)'jno - budowlanej lub odpowiadaj~ im uprawnienia
rownowatne ; ·Kierownik Robót Sanitamyeh (co najmniej I osoba) - posiadajlfCY następuj!pCC

w

zamówienia peln iąc następu~ funkcje : ·Kierownik Budowy (co na,jmniej I osobll)

kwalifikacje: co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kicrowni\ca Robót

• posiadaj~ naslępUjlfCt kwalifikacje: (;(I najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na

Sanitarnych, liczone od dni a UZysl;lI1il uprawnień, w tym przy n::a1izacji minimum 2 budowy

stanowisku Kierownika Budowy (liczone od dnia uzy1kania uprawnień), w tym prZy w

kotłowni

~aliuej i

minimum 2lermomodcmizacji budynków o kubattn.t min 2000 m3 i uprawnienia

pay utyciu pomp ciepla i uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj i i urądtt{I

budowlane do kierowania roboI:ami budowlanymi bez ogr.niczc:ń w specjalności konstruk!;)'jno

sanitarnych lub odpowiadajtcc im uprawnienia równowatne; ·Kierownik Robót ElektryClJ\ych

- budowl.-.ej lub odpowiadaj~ im uprawnienia rownowalnt; ·Kierownik Robót Sanitamyeh

(co najmniej l osoba)· posiadający następujące kwalifikacje: co najmniej 4 lat doświadczenia

(co najmniej l osoba)· posiadaj~ naslC;puj~ kwalifikacje: co najmniej 4 lat ~wiadc«nia

zawodowego na stanowisku Kierownika Robót ElektJyClJ\ych.liczone od dnia uzyrunia

zawodowego na stanowisku KicrolllOika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania

upnwnien. w tym przy ~a1iZ8Cji minimum 2 instalacj i fOlOwoltaicznyeh o mocy minimum 20

uprawnień,

kW i uprawnien ia budowlane bez ogBIliczeń do kierowania roOocllTli budowlanymi w

w tym przy ~a1izacji min imum przebudowy lub budowy kotJowni gazowych i

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ocraniczeń w specjalności

specjalności

instalacyjnej w zakresie si~i. illJtallCji i urządzeil sanitarnych lub odpowiadajF im

elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia równowlltne ; W pfZ)'padl;u

instaJlCyjnej w zakresie sieci, instalacji i ~ elektryClJ\ych i

uprawnienia rownowalnt: .Kierownik Robót Elektrycznych (co najmniej I osoba)·

składania oferty

posiadajtcY nasl~pujlfCt kwalifikacje: co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego na

jeden z Wykonawców wyslC;PUjących wspólnie. Zam.w~ący dopuszcza łączenie wytej

stanowisku KieroWTIika RobóI: ElekllyCZnych. liczone: od dnia uzyskania uprawnien, w tym

wskazanych funkcji pod wllr\lnkicm spełnienia przez tę osobę wszystkich warunków

prZy ~alizacji minimum 2 instalacji fOlOwoltaicmych o lIl()(:y minimum 201:W

i uprawnienia

przez podmioly występujlfCt wspólnie , w~nek musi spełniać co najmniej

wymaganych dla poszczególnych funkcji. UWłl8a I: Wykonawca skl adający ofert~ na dwie

budowlane bez OBfIIlicztń do kierowania robotam i budowlanymi w specjałoości instalacyjnej

Części m usi wykazać si~ ~wiadczenie m w wykonaniu termomodemiucji budynków O

w zakresie sieci, instalacj i i unędztń tld.:tJycznych i eld.:trocnergetycznych lub odpow iadajłQC

wartośc i

im uprawnienia rownowatne: W p..-.:ypadku składania oferty pucz podm ioty występujące

Wykonawca .sJo; ladający ofert~ na dwie Części motc wykazać się jednym specjalis14 dla obu

wspóJnie, warunek musi spełnillĆ co najmniejjcden z Wykonawców wyst~puooc h wspóln ie,

Części. przy czym specjalista ten musi spełniać wytOaaania stawiane specjalistom dla obu

Dla Części 2 l)

Części (dotyczy tych specjalistów, dła których w obu ~ilCh

Zamawiający

uzna warunek za spelniony. jtteli wykonawca wykaU, te w

co najmniej równej sumie wymaganej wartości netto dla obu Części . Uwaga 2:

wymagania si~ rótnią). I)W

oIrrtsie ostatnich pięciu lat przed uplywem terminu składania ofert, ajetcli ok~s prowadzenia

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielen ic zamówienia wymó& wykonania dwóch

dzi ałalności był króIszy -

zamówień

w tym ohesie, wykonał w sposób naletyty co najmniej dwie roboty

winien wylcazllĆjeden wykonawca lub dwóch wykonawców występuj~ch

budowlane, z których kaMa polegała na tCfTl1OOlodc:rniucj i budynków o wartośc i co najmniej

wspólnie po jtdnym zamówieniu osobno. W przypadku gdy wykonawca polega !\li

800 000,00 zJ netto, W przypadku skladania oferty pruz podmioty wySt~puj\łCC wspól nie,

zdo lnOOc iach innych podmiotów na zasadach ok.rd łonych w art. 22a LiSl I ustawy Prawo

warunek musi
Zamawiający

speł niać

co najmniej jeden z Wykonawców

wySl.~pujących

zamówień

wspól nie. 2)

uzna warunek za spelniony,jeteli wykonawca wyka2:e,,te dysponuje osobam i

(specjał i stami),

9.27

hnps:llll>:p,w:p.aov pllZP~OOI'o<I3ladOpub1ikowlflCllO ... px1id ...".

lub dwa podmiOly pojtdnym zamówieniu osobno. 2)W przypadku, gdy podmiot tn:eci,

które ~dą uczestniczyć w real izacji zamówienia pełniąc nast~ujące funkcje:

2(21).(18.20. 11 '23

publicznych wymóg wykonan ia dwóch zamówień winien wykazać jeden podm iot

którego potencjałem wspiera s ię wykonawca n::ał izowa l zamówienie, w zakres któ~go

IOz 27
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hllpl:/lbzp.IUJl.lI"v pVlP400Podgl.aclOpubłikow*"'l!O.Up,.'/'d-c. ..

Fi",foo;

wchodziły

roboty budowlane okrcślone wytej wspólnie z innym podmiotem, nie

fi",r"x

hłłpl:l~.U>:p.JO~.pLlZNOOł'od"adOpub"kow_lI".up,.'/od ......

ubiegającym

si" o udzielenie zamówienia, Z8.ITlawiaj.cy wymaga, aby podmiot truci udost"pniający
potencjał

wykonawcy faL::tycznie

uczestn iczył

3)W pl"Z)"padku, gdy zamówienie, w

w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.

Tak (podStawa wykl LłCZt"nil ok:reśiona w art. 24 USl S pkt 8 ustawy Pzp)

wrcs którego wchodzą roboty budowlane. o których

IU J) WYKAZ QŚW IA OC.lEŃ SKLAUANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘ PNECO

mowa wytej były reaJirowanc przez w)"konaw~ wspólnie z innym podmiotem, nie
ubtegaj4C)'m
ofen~

się

o udzielenie zamówienia, umawiajęcy wymaga, aby wylconawca sl.;./adający

S PELNIA WARUNKI UDZIALU W

w niniejszym post.;powaniu faktycznie llCZCSUliczyl w reaJiucji ww. ~su robót

Oł",i ldrzc:nie

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: (Dl. U. z 2019 r. pol.

ORAZ SPEl.NIA KRYJ'ERIA

o nitpod leguiu wyklucunlu om $ptłnin iu warun ków udzialu w

postępowaniu

1186). S)Przez uprawnienia równowune nale:ly rozum ieć odpowiadające wskazanym

Tok

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowilp:ującyeh pr.lepisów prawa lub

Ołwildczcnic

odpowiadające

POSTĘPOWANI U

SELEKCJI

budowlanych. 4)Pnez ,.uprlWTlie:nil budowl_~ nalety rozumieć upnIwnienia budowlane, o
~1órych

ponVIERDZENlA, tE NIE PODLEGA ON WVKLUCZENIU ORAZ

im uprawnienia u:m8lle na zasadach oIJcślonych w ustawie: z dnia 22 grudnia

o spelni. niu kryteriów łrlckfj i

N<

201S r. o zasadach u:maw811ia kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach wonkowskich

111.4) WVKAZ QŚW IAOC'".lEŃ LUB DQKUMEJIrITÓW ,S KLADANVC Ił PRZEZ

Unii Europejskiej (tj. Dl. U. z 2Q20 r. p!n. 220). któryeh zakres uprawnia do pełnienia

WYKONAW CĘ

wskazanej funkeji przy realizacji przedmiotu zamówienia.. 6)Pmz budynek naldy

ustawy z dnia 7 lipca 1994
Zamawiający

l ~wiadcztnie wlaściwego naczeln ika u~du skarbowego potwierdujllCC, te: wy\;onawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wczdniej nit 3 miesilłCC przed upływem

odpowiednio kierownika budowy i projektanta w rozumieniu

T. -

Pnwo budowlane (Oz. U. z 2019 r. poz. 1186).

tenninu skladWlia ofert, lub inny dokument potwicrdzajlłC)'. te: wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym orpncm podatkowym w sprawie spłat tych nalet.ności wraz z

wymaga od wykonawców wskazania w oftT"Cic: lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w post"powWliu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z

infonnacj~ O kwalifikacjach

NA Wf2.WAN IE l...AMAWIAJACEGO W CELU

USTAWY PZP:

pomoq J'fZegr6d budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 7)PlUz kierownika budowy i
rozumicć

POSfĘPOWANIU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚC I, O IITÓRl'CIł MOWA W ART. 25 UST. I PKT J

rozumieć

tald obiekt budowlany. który jest trwale zwi~y z grontem. wydzielony z ~i Ul

projektanta nalcty

W

ewentualnymi odsetkami lub grzywnam i, w szczególności uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroc7.cnie lub rozlotc:nie na nlly zaległych płatności lub wstnymanie w całości

zawodowych lub ~wiadczeni u tych osób:

wlaściwego ofllanu; dokument

nale:ly zIotyć w oryginale lub kopii

Tok

wykonania decyzji

Informacje dodalkowe:

potwierdzonej za zgodność z oryginaJem, 2)Z1świadczc:nie właściwej terenowo jednostki

111.2) PODSTAWV WVKLUCZEN IA
1I1~ 1 )

organiucyjnej lakllldu

111.2.2) Zlmn.·i.jl/ty pru,,·idujr wyklucunir wykona ••,ey n. podll...·le .rt. 24 uSl. 5
lista ..")'

~p

skłlldc:k

potwier~tcY,

lub Kasy Rolniczego Ubezpicac:nia

te: wykonawca nic zalep z opłacaniem

ni ubClpiecRnia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wezdniej nit 3 miesiące

przed upł)'l'l"<:m tmninu skladania ofen. lub inny dokument potwicrdz.8jący, te: wykonawca

Tak ZamawiajllCY pnc:widuje nast.;pującc fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wyk.luczcnia określona w art. 24 ust. S pkt l ustawy

U bezpieczeń SpoIcc:mych

SpoIeancgo 11100 inny dokument

Pod$tlwy wyklucze nia okrdl<HU' w arf. 24 ust. I ustawy Pzp

PąI)

zawad porozumienie z właściwym organem w sprawie splattych
ewentualnymi od5c:tkami lub grzywnami, w szczególności

naletności

uzyskał

wraz z

pIUwidzianc: prawem

zwoln ienie, odroczenie lub roz/atenie na raty zaległych płatności Jub wstrzymanie w całości
wykonania dec)"zji

wl~ciwego

organ u; dokument nalet)' z/otyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginalem, 3)odpis z wlMciwego rt:jcstru lub centralnej

II
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ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczc:j,jrtc:1i odrębne prZepisy wymapj~ wpisu do

potwierdzając,!

rejestru lub ewidencji, w celu połwierdzcnia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24

w wymapnej

zgodność

111.6) W\' KAZ QŚWIADCL.EN LUB DOK UMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ

z Ofyginałem, W pnypadl:u wspólnego ubiegan ia sM; o

udzielenie zamówieni a, dokumenty określone w pl."I , - 3 sklada kw)' z wykonawców
wspóln ie

ubiegającyeh s~

wysokości.

1II~.2) W ZA KRESIE KRYTERiÓW SELEKCJI:

ust S pkt I ustawy Pnwo umówiefI publicznym; dokument nalety rlotyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej u

posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolnMc i kred)'1Owej

WYKONAWCt; W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ŁAMAWIAJACEGOW CE LU

o udzielenie zamówienia.

POlWIERDZENIA OKOLlC7..NoScl. O KTÓRVOf MOWA W ART. 25 UST. 1 P ....T 2

m.5) WYKAZ OSW IAI)CZEN LUB DOKUM EI'ITÓW SKLADANYCH PRZEZ

USTAWYPZP

WYKONAWCt; W POSTt;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJA C EGOW CELU

111.7) IN NE DOKUMENTY NI.E WYMIENIONE W pklllU) - 1II,6}

POnVlERDZENIA OKOLlCZNoScl.O KTÓR.YCIł MOWA W ART, 2.5 UST. l PKT l

Kwy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

USTAWY PZl'

zamawiaj~o

111.5.1) W ZA.KRESI.ESPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W I'OSfĘPOWAN I U:

zamówień

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust 5 ustawy Pnwo

pub! iczn)'eh jest wbowilfZllly przekazać zamawiającemu ~wiadc:zenie o

ł)wykaz osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pub!iClnego, w

przynaletooki łub bfaku pnynaletności do tej samej grup)' kapitałowej w rozumieniu ustawy

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie uslug, kierowanie robolami budowlan}1Tli.

z dnia ł 6 Mego 2007 r. o ocInInie konkurencji i konsumentów (tj. Oz. U. z 2020 r. pot.. 1076

wraz z informacjami na lemat ich kwalifikacji uYl'Odowych, uprawnidl OlU inrormacj~ o

z pótn. zm.) z wykonawcami, L"tórzy zloty'i oferty w niniejuym posłępowaniu z wyj.,.kicm

podstawie do dysponowania tym i osobami - W7iK wykazu stanowi zalącznik nr SA i SB do

przypadku, gdy w postępowaniu zlotono tyłkojcdną ofenę . WZÓf oświadczenia stanowi
załltCZllik

S IWZ, ~wiadczc:nie (wykaz) nalet)' rlot.yC w oryginale, 2)wykaz robót budowlanych

wykonan)'ch nie wC1.dniej nit w okresie ostatnich

pięciu

Ilu pn:ed upływem terminu

składania

nr4A i 48 do SIWZ. Wypełnione i podpisane oświadczenie nalet)' zlotyt w

oryginale. W przypadku wspólnego ubiegan ia się o udlielenie zamówienia, powyt.sze

ofert, ajeuli okres prowadzenia działalności jest krótsz)' - w t)'m okresie, wraz z podaniem

~wiadczenic s kłada

kudy z wykonawców wspólnie ubicglljąc)'ch się o udzielenie

ich rodzaju, daly. miejsca wykonania i podmiOl:ów, na rzecz Ictórych roboIy te został)'

zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nalet)' do lej samej grupy kapitałowej wrn ze

wykOfUllle - wdtt wykazu stanowi zalltCZIlik nr 6A i 68 do SIWZ, z zalączeniem dowodów

złot.eniem oświadczenia,

okreśłajłCYch,

nie Pfowlldądo zaklóccnia konkurem;j i w niniejszym postępowani u o udzielen ie zamówienia.

czy te: roboIy budowlane został)' wykonanc: nale:t.yeie, w szczególności

wykonawca przedstawia dowody, te powi.-:ania z innym wykonaw",

informacji o rym czy roboIy zoslał)' wykonane zgodnie z prn::pisami prawa budowlanego i

SEKCJA I V: PROC EDURA

prawidiowo ukOl'lezonc, przy czym dowodami, o L1ÓfyCh mon, 54 referencje ~ inne
dokumenry wystawione pn!Cz podmiot, na rzecz

kt~o

robory budowlane były wykonywane,

lV,I} OPIS

ajeuli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyl.:onawca nic jest w stanie
uzyskać

wykonawcę

ab)'

IV.! ,l } Tryb udzlełtnia za mówit nia: Przetarg nieograniczon),

tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku. gdy z.adanie wykazane: przez

1Y.1.1) ZamawiaJllcy q da wninltni. wldium:

obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w S ł WZ - zamawiaj4C)' wymaga,

Tok

w wykazie robót wyod~bniony :wstał zakres wykonanych robót spełniających wymagania

informacja na temat wad ium

pkt 7. 1.3 SIWZ. L"lóre wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania.
Oświadczenie

Dla ~i l w wysokości 6S 000 złotych (słownie : sześćdziesiąt p~ tysięqo rlorydl). Dla

(wykaz) nalety zlotyt w oryginale, dokumenty potwicrdzajęce naletyte

wykonanie nal ety rlo2.yt w OfYiinaJe lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem . 3)
zlotyC w oryginale
wystawion~

lh27

informację z

nie wcześniej nit I

banku lub spóldliclczc:j
miesiąc

Czę:ści

2w

wnieśt

przed upływem terminu składania ofert.

wysotości

S7 000 :OOt)'ch (słownie:

pięćdzic:si,!t

siedem tysięq zlotych). - naJe:t.y

kasyosz.częc!nościowo-kredytowej ,

przed upływem terminu skladania ofert,

202041. 20,11 :23
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IV.J.J) I' n.ewlduj e się udziel enie u licze k na potzet wy ko nini l zam ówienia:

hrrp.;lbą>.""'.p.pIIZP.fOOPodgIadOpub ikow .......aspx1id .......

Informacje dodlllkowe:

Nic
Nale~ podać

IV. I.4) Wymiga

infonnaejc na temat udziel8llia zaliczc:k:

się

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

zlotenla ofert w postaci kata logów el ek tronicznych lub doł~ czcnia do

Adres slrony internetowej, na kt6n:j

~dą

zamieszczone dodat kowe informacje dotyczęcc

dynamicznegG systemu zakupów:

ofert katalogów elektronio: nych:

N<
Dopuszcza się :dounie ofen w postaci katalogów elektronicVlych lub doI~nia do ofen

Informacje dodatJcowe:

klllalogówelektronicznych:

N<

W ramach

Infonnacjc dodatkowe:

formie katalogów elel"tronic7Jlych:

umowy ramowejldynamiemego systemu zakupów dopuszcza s~ :doknie ofen w

Pm:widujc lię pobranie ze :downych katalog6w elel--tronicznych infonnacji potn:ebnych do

IV. loS.) Wym aga si( z/oten la oferty wlriantOI.-cj :

N_

sj)OrZIIdzeni. ofen w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów;

Dopuszcza się votcnie o feny wariantowej
Nic

IV.IA) A ukcj I elekt roniu na

Zlou nie ofeny wariantowej dopuszcza się rylko zjcdnoczcsnym zlotcnirn1 ofeny zasadniczej:

Pru,,-id1;ia ne p t pl""l.e pro" 'a dzcnit a u kcj i ele kt ronicz nej (pr;tlarg 'Iitogra'liczony. pr;etarg

ogroniczOft)'. ncgocjocjc ;: oglm:tnitnr) Nie
IV.I.6) Pruwłdywana lia bl wyko nawców. kl61""t y wsta nll uproszul do udzia łu w

Nalety podlIĆ adres strony intcmctowej. na któn:j IlUkcja będzie prowadzona:

postępowaniu

(pr:ctarg ogranic=ony. ncgocjocjc: ogI0S2niclfl, dialog konkurcnc,iny, p<utncrsrwo InnowOC)jnc)

N.lety

,,'skazał

elem elIty. kt6ryc b wa rtokI b(d~ prudm io trm ukfji d ektroll ia nej:

Liczba wykoru....,COw

Przewiduje A( ogruicun ia t O d o prud stlwlonycłl wartoki. wynikaJllu z opisu prudmiotu

Pn:ewidywana minimal na liczba wykonawców

u m6wie nil:

Maksymal na licwa wykonawców
Nalcty podlIĆ, które informacje zostaną udos~pnionc wykonawcom w trakcie IlUkcj i

KI}1cri a selekcj i wykonawców;

elektronicznej OJIZjaki będzie tCTmin ich udostępnienia:
IV.I.7) In form lcj e ni temal um owy ram owej lub
Umowa ramowa

~dzie

d y n a m l cznąo

Informacje dotycąoc przebiegu aukcji clektronicznej:

Iys temu zak upów:

Jałdjest

zawarta:

plZCwidziany sposób post~powania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki. na

jakich wykonawcy ~d. mogli lic)1OWIĆ (minimalne wysoKości ~idI) :
Czy prZeWiduje sję ognlf1iCUllie liczby IIC7rstnik(iw umowy ramowej:

Informacje dotyc:ące wykofZ)"stywancgo spnętu elektronicznego, ~i4Zlń i specyfikacji

Pncw idziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Wymagania dotyczące n::jcslTllCji i identyfiklcji wykooawoow w aukcji elektronicznej:

tech nicznych w zakresie połączeń :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i CZlSie ich lfWania:
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Informacja o wysokości nagród dla W)'konawoów, którzy podcus dialogu konkurencyjnego

Cus trwanil:

przedstawili rozwiązania stanowiące podstav.·ę do składania ofen,jetcli umawiający przewiduje

-,

nagrody:

C7;y wykonawcy, którzy nie zlotyli nowych

postąpień, wstaną

ukwalifikowani do nast~nego
Wstępny

hannonogram

post~powllf1ia:

Wamnki ŁIIITIknięci a aukcji elektronicwej:
Podlial dial ogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

IVol) KRYTE RIA OCENY OFERT

Nalety podać informacje na temat elapllw dialogu:

IVol.l) Kryleria o«oy oful:
IV.l.l } Krylcria

,"
wlnlOcj

Informacje doda1kowe:

IV.3J) Inrorm.cjc na Ic mll pa rtncf"$lwa inn owatyjllcgo

0,00

Elemcnty opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagaoia,l1Órym muSUj

IV.lJ) ZlułW\owa n lc procctI ury. o kló~j mo'...

\Ol'

odpowiadać

art. 24.. uSI. I ustiwy Pzp (przetarg

wuyslkie oferty:

nicograniczooy)

Tw<

Podzial negocjacji na etapy w celu og.ranie7.eniu li czby ofen podlegających negocjacjom poprzez

IVJ) Negocjlcje z oglosunlcm. dia log konkurcn()'j ny. part ncnl\l\'o Innowlcyjnl'

zastosowanie kryteriów oceny oren wskaz8llych w specyfikacji islOlnych w8l\lnków ZM1ówicnia;

IVJ. I ) Inrorm acje na lemat negocjacji z oglonrnicm
Minimalne wymagania, które mUSZ4 spelniać w5Z)'Slkic oferty:

Inrormacje dodatkowe:

Pm:widlianejesl wlTzetcnie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert w~pnych bel.

IV..4) Ueytaeja dtklronlt'zn.

przeprowadzenia negocjacji

Adres strony internetowej. na którtj

~dzie

pro ....1Idzona liC)1acj. dektronicm.:

PrzewidziMY jest Jl()(b:ial negocjacji na etLlPY w celu ogranic:zenia liczby ofert:

Adres strony internetowej, na którcjjest dosI~pny opis pr7.edmiOlu zamówienia w licytacji

NaJety podać informacje na lemat etapllw

eltktronicmcj:

negocj~ji

(w tym

licWę

etapów):

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymłlgania

Informacje dodatkowe

techniczne:

urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toł;u licytacji elektronicznej. w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

IVJ.l) Informuje na te mat dialoel

Infoonacje o liczbie etapów licytacji elektroniczncj i czasie ich trwania:

kon k u ~ n(yjnego

Czas trwania:

Opis potncb i wymagań laITIawiająccgo lub informacja o sposobie utySkania tego opisu:

Wykonawcy, którzy nic: zlotyli nowych postąpien, zostą ukwalifikowani do nast~ncgo

17z27

20~S·20.

11 :23

ISz21

2020.(18·20. J 1:23
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przez W)"konawc~ w związku z wejściem w tycie przcpisów odpowiednio zmieniających

etapu:
TCTTI1in składan i a wniosków o dopuszczenie do udzialu w liąllcji elektronicznej:

wysokok minimalnego wynagrodzenia u

Data: JO!b;in.:

podlegania ube7..piCC"zc:lliom spolcCZJ1ym lub ubczpicczcniu zdrowotnemu lub w ukresie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

wysokości

Termin i warunki

umkn ięcia

lub dokonuj~eh zmian w ukresie z.asad

stawki skladki na ubclpicczenia spolecznc lub 7.drowOtrIC lub zmiana zasad

gromadzenia i wysokości

licytacji dektr"onicxncj:

pracę

wpłat

do pracowniczych plaOOw kapi lałowych. W przypadku zmiany, o

której mowa w lit a, wynagrodunie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot~ odpowiadaj.,.,
Istotne dl. stron postanowienia, kt6rc 7J.)5tanlj wprowadzone do Irdci uwiertll1tj umowy w

wzrostowi kosztu W)·konl"tllo·cy w zwiip.ł:u ze zw~kszc:nicm

Spr1!wie umówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wWt: umowy:

pł"/KX)WTIików realizujących

minimalnego wynagrodzenia za pracę , z
publiemoprawnych od

WYlIIlIBlIli. doI;yczącc zabezpieczenia naJetylego wykonania umowy:

wysokości wynagrodzeń

roboty budowlane do wysokości aktualnie obowi;p;ujifCCgo

kwOły

uwzgl~dn ie niem

wSlystkich obcią:tefl

waostu min imalnego wynag.rodtt nia. KwOla odpowiadająca

wzrostowi kosztu Wykonawcy ~dzie odnosił się wylącznie do części wynagrodzenia
Informacje dodatkowe:

pracowników realizujących roboty budowlane, o l.1.órych mowa w ulani u poprzedzającym,

IV.5) ZMIANA UMOWY

odpowiadającej

Pruwiduje si~ istotne :tmia ny postJlłowid u wartej umowy w 5!osunku do trdc l orerty. na

przedmiotu umowy. W przypadku zm iany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy

pocI51awie kt6rcj dokonan o "l·boru wykona"·cy: Tak:

ulegnie zmianie o kwOłę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiątku l

wykonują oni

prace bc~rednio zwi4UJ1C z real izację

NaIety wskv.ać zakres, charaktCf VIlian 0fIZ ",Brunki wprowadzenia :unian:

wyP!alI! W)'TUISIOdzcnia pracownikom realixujllC)'lTl roboty budowlane. Kwota odpowiadająca

I.Dopuszcza się motliwość zmiany wynagrtXb::cnia w przypadku stwierdzenia prlCZ

zmianie kosztu W)konawcy bę:dzie odnosić s~ wylącznie do cz~i wynagrodzenia pracownikÓW

Zamawiającego

realizujących

brllku konieczoości

wytolUłllia części

przedmiot umowy - w takim

p~padku

zmiana dotyczyć będzie vnniejszcnia zakresu przedmiotu umowy oraz obniunia wysokości

zakresow~

roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym , odpowiadajęccj

w jakim wykonują oni prace bc~rednio związane z real izacją przedmiOlu urnowy.

nalct.ncgo W)·konawq wynagrodzenia, o wU10ŚĆ tej części pncdmiotu umowy ustaloną na

W celu doII:ooania zmiany urnowy, WykonawCl winien wystąpił do Zamawiająocgo l wnioskiem

podstawie kosztOl")'Su zadania inwestycyjnqo· Wykonawcy z \ego l}1u1u nie przyslugujljlldnc

o dokonanie zmiany wysokości wyR83JOOzcnia nalelnegO Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem

~cze n ia;

uwierającym

w tym prawo do odszkodowania. 2.DopUS1.:cza s ię motl iwość zmiany postanowień

w szczegól ności m:zególowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie

umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w p~padku: a)zmiany wysokości minimaJnego

Wykonawcy powinM ulec zmianie, oraz wsklWlJliem daty. od której nastąPila bądt. nastąpi

wynagrod1.cnia l i pr1ICę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, USlIIonych na podstawie

zm iana wysokooci kosztów wykonania umowy tJZaSlIdniajp VIl~ wysokości wynagrodzenia

pn:.cpiSÓw ustawy z dnia lO patdricmika 2002 f . o minimalnym wynagrodzeniu u

pracę

(Oz.

u.

nale1.nego Wykonawcy. Wykonawea,jest zobowiąuny dołączyć do wniosku doII:umcnty, z

Nr 200. poz. 1679, z p6tn. :un.), b).zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonan ia umowy, w

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokooci stawki składki na ubezpieczenia spolecme lub

Slczególnośc i :

zdrowotnc..jcU:li zmiany te ~dą miały wpływ na komy wykonania umowy przc::z Wykonawcę.

realizujących roboty

pisemne zestawienie wynag.rodzcfl (ZlI1Ówno przcd jak i po zm ianie) pl"llCOwnik6w
budowlane, wraz z określeniem zakresu (częki cOItu ). w jakim wykonuj~ oni

c)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wplal do pracowniczych planów kapitalo\o\)·ch, o

prace bezpośrednio związane z rcalizacj, przedmiotu umowy 0fIZ częki wyn.agrodzenia

których mowa w ustawie z dni. 4 pa!driernika 20 18 f . o prllcowniczych planach kapitalowych

odpowiadającej

je.zeli :uniany te będą mialy wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Zmiana

zestawienie wynagrodzeń (ZlI1ÓWno prttd jak i po zmianie) pracowników rcalilujących roboty

wysokości

budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu

wynagrodzenia ~dzie obejmować wylącznie częśt wynagrodzenia nale.znego

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpila zmiana wysokości kosztów wykonania umowy

19 d7

zakresowi, w jakim

2020-01·20. 11:2)

\emu zak~wi - w p~padku :uniany, o której mowa w lit. a. lub pisemne

Ubezpicczc:ń

SpoIcC1J1ychIKa.sy

Rol niczego UtJczpieczenia SpoIeCUlCgo w c~ci finansowanej przez Wykonawcę, zokreślcniem
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fircro.

uk~su (czę~ci

zobowiązane

etatu), w jal.:im wyl.:onują oni prace bezpoś~dnio związane z ~al izacją

na mocy pr7.cpiSÓw prawa,jeteli opl'ltnienie przekroczy okres przewidziany w

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane:, a nie W)'Tlikają z przyczyn

pJ7.edmiotu umowy oraz ~ści wynagrodzenia odpowiadającej temu zal,;resowi - w pn:ypadl.:u

po stronie Wykonawcy, djwstrzymanie budowy pf7.CZ ..... Iaściwy organ z przyczyn nie

zmiany, o której mowa w lit. b. Pisemne zestawienie wysoklrlci wplat (koszt wykonawcy) do

letących

pracowniczych planów kap itałowych (urówno prudjak i po zmianie) dla pracowników

zawin ionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypalów i niewybuchów, zagrotenie wybuchem,

reałizuj.,::ych TOboły

e)nniany w trakcie wykonYWlUlia umowy warunków projektowania, z powodu ll11iillly przepisów,

budowlane, wra:t. z okrdlcniem zal,;rcsu (części etatu), w jal.:im

wykooują ooi

prace bezpośrednio związane z reałizacją pnedmiotu umowy oraz c~ wyso/cnki wp/at

nonn lub oormatywów maj.,::ych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w pnypadk:u

odpowiadającej

Ołrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

temu ukresowi - w JKZYpadku zmiany, o ktÓftj mo ..... a w lit. c W terminie 14 dni

opinii itp.,l16re sk utkujll koniecznośc~ zmian:załoteń

od dni. przekazania ..... niosku. Zamawiający przekak Wykonawcy informac.k o zakresie. w jakim

projektowych okrdlony w opisie przedmiol:u umowy, ~ia wstrzymani. prac projektowych

zatwierdza ..... niosek oraz wskate kw~ o

skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego o ile tądariie nie nasllJpiło z pnyczyn

kt~

wynagrodzenie nalC1.nC: Wykonawcy powiMO

ulec zmianie, albo informac..k o niezatwierdzcniu wniosl.:u wraz z uzasadnieniem. 3.Dopuszcza się

I~ch

możIi ..... ość

o charakterze: niezaktnych od obu stron, którqo strony nie

zmiany po5tanowkil umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadl.:u

po stronie Wykonawcy, g)s ilę ~ pf7.CZ I.:t~ nale:ty rozumiet zdarttnie ze~1J7.ne
mogły przewidzieć

przed zawarciem

usta..... owej zmiany stawki podatl.:u od towarów i uslug (VAn - w takim przypadku wynagrod:t.enie

umowy i którego nie motna bylo Wliknąć ani któremu SlrOny nie mogły upobiec przy

naletnt Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikąjącym:ze zmieniooej

zachowaniu nak:tytej st.aranności (np. potaT, powód1, inne klcrski zywiolowe, promieniowanie lub

stawki podatku od towarów i uslug (VAn. Zmiana wysokooci wynagrodzenia naletncgo

skalenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, h)zk:cenia wykonania

Wykonawcy bę'dzie odnosić s i~ wyłącznic do cz~i przedmiotu umowy real izowanej zgodnie z

zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmian~ terminu realizacji prz.cdmiotu

terminami ustalonymi w hannonogramie ruczowo - finansowym, po dniu

wej ścia

umowy objętego niniejszą umową. Pr7.cdlutenie terminu wykonania umowy dopuszczalnejcst

w :tycie

pr7.cpiSÓw zm ieniających stawl.:cr podatku od towarów i usług oraz wyl ącznie do cz~ci

rylko zjednoczesnym pnedłu1enicm okresu wa1.ności zabelpicczenia naletytego wykonania

przedmiotu umowy. do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

umowy lub wniesieniem nowego zabezpic:ezenia naletytego wykonania umowy na przedłutony

Waność wynagrodzenia netto

tennin wykonania zamówienia, z zachc)......,iem ciągłości zabezpicc7.enia i bez zmniejszeniajego

nie zmieni sil;, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona

na podsta ..... ie nowych przepisów. 4.Dopuszcza się motIiwośt zmiany postanowkil umowy w

wysoI.:oki. Prudlut.enie tCflTlinu wykonania urnowy lub jej ~i, mott nastąpić ookres trwania

zakresie ICnninu wykonania umowy lub jej części w pnypadku koniccznoki prudlu1enia

tych okolicznoki, ajekli okres ten wywalał kolejne konsekwencje w zakresie tmninu

tCflTlinu wykonania umowy lub jej ~ i ze wzgI~u na: .)zawarcie: umowy po upływie

wykonania, taktt o okres niezbC<dny do zakończenia wykonywaniajej przedmiotu w sposób

pierwotnego terminu związania orertą na skutek przyczyn letących po stron.ic Zamawiajtcego, w

naletyty. 5.00pllSlCZl si~ mo:tliwość zmiany

szczególnośc i

oferty, na podstawie ktÓftj dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie l;IJ1iany osób realizujących

gdy oferta z10t0na przez Wykonawcę pf7.CkracVlła motliwoki Zamawiającego i

być

postanowień

zawartej umowy w stosunku do trdci

dokonana: ajna tądanie Zamawiającego w przypadku

konieczne bylo podkcie dzialań zm ierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków

przedmiot umowy. Zmiana osoby mate

finansowych umotliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wp/y~lo na skrócenie tenninu

nicnaletytcgo wykonywania powierzonych pr1lC p~ danII osobę, b)n. wniosek Wykonawcy w

~aJizacji

przypadku: -śmierci, choroby lub innego zdarunia losowego, -nienalctytego wykonywania

przedmiotu umowy lub w pnypadku wniesienia odwolania do Krajowej Izby

powierzonycłl

Od ..... oIawc:zej - w taldm pnypadku motliwe jest wydlutenie term inu wykonania umowy
maksymalnie o okresjaki

minął

od

upł)'\\-ll

prac, -innych obiektywnych okoli~ci

niezaletnycłl

od Wykonawcy (np.

rezygnacji). Wykonawca ma pmvo do zmiany osoby pod w&rUnkiem, te udowodn i (przedkladajęc

pierwotnego tmninu związania ofertą do dnia

lawarcia umowy, b)przyczyny bę'dącc nast~pslwem okoliczności, za k~ odpowiedzialność

odpowiednie dokumenty), te osoba proponowana posiada l...... a1ifikacje nie gorsze nit ol.:rdlonc: w

ponosi Zamawiający, c)opótnienie w dokonaniu określonych czynrlOŚCi lub ich zanicchllllie przez

specyfil.:acji istotnych warunków zamówienia dotycącej po5t~powan ia, w wyniku którego została

właściwe organy,

zawarta niniejsza lmo....... Strona W)'SIwujlJClo zmi~ postanowień zawlr1ej umowy

które nie wyni~ z przyczyn ~ch po stronie Wykonawcy np. opó1:nicnic w

....·ydawllniu ~j i , zezwoldl., uzgodnien, itp., do wydania których wWciwe orpny ~

2t :..27
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Fin!foo;

zobowilJllllUljest do udokumentowania zaistnienia okolicmości, o którycII mowa wytej.
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Fill'fox

tlektrycl1la; 7)montat instal.cj i

rOłowoll8ianr:j ;

8)urqdzenia i elektronika systemu

Fiłl'foK
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ZAMÓW IEN IA ~ć 2 - Tcrmomoderniucjl budynków przy PI. Straleckiego, w tym: Część 2-

~ia

energi4-

Zadanie I Pncdmiotem umówieniltego ladaniljest remont dachu i renowlCjl clewlCji

2) Wspól ny S lown ik ZamÓ~'i~ń(CPV): 4S32()()()0.6. 45321()()()..), 71320000-7. 45 111 2()()'(),

budynków przy Placu Stndeckim (dla Zadaii 2-S)

45] 11 100- 1, 45) 11 200-2, 4316121 5-4, 4526 1000-4. 4 S26 141 0-1. 405]] 11 10-{), 405])1 000-6,
453]2000-3 , 4542 1Ioo-S, 4S405]()()()..7. 051900000-1,

lego zadaniajesllermomodcrnizacja

453]]~

stropodachu ; 2) ocieplenie

Cz~

2 - Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia

budyn~u przedszł:ola,

Śl.:ian zew~tnnych :])

łcian

Pl. S trzelecki 4, zakres prac: l )ocieplenie

wymian. okien i drzwi

zewn~rznych:

4) temont

dachu budynku: S) modernizacj. instalacji c.o .; 6) modernizacji ino;ta1acji OŚWietlenia i zasilania
l) WlrtoU
WJJtOśt

~

oświetlenil;

umówlC'nia(jdd i u ma"'iajIlCY podljC' In!ormujt o .... rtokl umÓwlC'oi.):

7) montat installCj; !OłOwolWcmej ; 8) ~ia i elektronika syslemu zarzędzani.

coersią. Część 2 • Zldanie ] Przedmiotem zamówieni. Icgo zadani. jest Itnnomodemizacj. budynku

bez VAT:

szkoły

Waluta:

przy PI. Stnelecki 4, zakres prac: l ) ocieplenie stropOdachu i dachu; 2) ocieplenie ścian

zewnętrznych

i ścian przy gruncie; ]) wym;lIIla okien i drzwi

ze~trznych:

4) remont dachu

4) CuJ trwa ni. lu b Itr m ia w ykooanla:

budynku : 5) modernizacja ino;talacji c.o.; 6) moderniueja instalacji oświetlen ia i zasilania

okres w miesiąClch :

oświetlenil: 7) montat inslalacji fOłowoltaicznej ; 8) urządzen ia i elektronih sysltmu zarządzania

okres w dniach :

energią. CZ:ę~Ć 2

data rozpoc~ia:

kotłowni

data zakońcunia: 2022-06-29

dWÓCh kotlów gazowych i pomp Ciepli powietrzcJwodl o mocy modulowanej 16-276 kW wrn z

S) K rytC'ri. ocC'n y orC'r l:

pracami tow~mi ; 2) wykonanie prac mnontowych w zakresie przy$łOSOWanil kotłowni do

- r)"teriu~ Iznacunie

nowych

60,00

cna

- Zldanie 4 Pr.udmiOłem zamówieni. tego :tadaniajest tennomodernizacj a budynku

przy PI. Stm:Jecki 4, zakres prac: l} wymilllll kOli. ~g1owego na system kaskadowy

urządzeń;

3) urządunia i elektronika systemu

~nil tntrg~

4) kompleksowa

modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegając. na wymianie sIarych, wyekspJoalowanych rurociągów
n. nowe - wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z ror przewodowych z

warancjl 0,00

sieciowanego polietylenu (PE-X.), wrn z wymillll' niez~nej ,""atul)'. C~ć 2- Zldanie S
Pncdmiotem ZIIrllÓWienia lego zadani. jest lermomodemizlcja budynku sali gimnastycznej przy PIIC

6) INFORM ACJI-: DODATKOWE:

Strzelecki 2,:w;ru prac: I) ocieplenie stropOdachu; 2) ocieplenie k iM zewnętrznych;]) wymiana
okien i drzwi zewnętrznych; 4) remont dadlu budynku; S) modernizacji installCji e.o.; 6)
C~

modernizacji s)'sltmu wentylacj i sali gimnastycznej - U510s0wanie wentylacji mechanicznej z

nr: 2 Nant·.: Termomodemiucj. budynków przy PI. Strzeleckiego w Nowym Miastcczlr;u

odzyskiem ciepla (rekuperacją); 7) modernizacja instalacji oś wietlenia i zasilIlIliI ośw ietlenia; 8)

I ) Krótki npi, p rudmiohl umÓ'ft'iroi l (wie/kolt, =okJTs, rod=nj i ifośt do3taw, wlug lub robół

budowlanych INb oludk,,~ wpotrubowania i

łl'}'JllQgQri)

montat instalacji fOlowoll8icznej: 9) ut2J!dzc:ni. i elektronika systemu l.IIrządl.llllia energi,.
a w przy()lldku ()IIrtncntu

inn owac)"j nqo -okrdlC'alC' upotrubo''I"I ni. n. innowlfyj ny produkt.
budowl. nc:Zadanie

ł

usł ugę

SzczcgOlowy opis zadania inwestycyjnego, obj~ltgo przedmiotem zamówieni. (dl. C~ I i ~i

lub roooty

2 7.4mÓWienil,) zawiera Program Funkcjonalno-Ut)·titowy :CWlOy dalej ~PFlJ'"' stanowiący za1ltClDik

- Remont dachu i renowacja el ewacji Śl.:ian bLKIynkÓw przy Placu Strzeleckim .

nr I do SIWZ.
Zadanie 2 _ Termomodernizacja budynku przedS7.koll, Pl. Strzeleckim 4. ZadIlIlie ] Termomodernil.lłCja
kotłowni,

l) W spól ny SłowIlIk l.I mó,,·ieó(CP V): 45]20000-6. 45321000-3, 71]20000-7, 45 1112()().{l,

budynku szkoły, Pl. Slrzelecki 4 . Zadanie 4 - Termomodemizacjl budynku

4S3 11100- 1, 4S31 1200-2, 4S26121 S-4, 4526 1000-4 , 4316141().. 1, 4S)) 1110-{), 4S]] 1000-6,

PI. Str~ełecki 4. Zadanie S - Termomoderniucj. budynku sali gimnastycznej, PIIC

4s]]2000-3, 45421100-5, 454 5]000-7, 51900000- 1, 4S]]]000-0

Strzelecl"; 2. ZAKRES PRAC ZADAN BĘDĄCYCH ELEMENTEM SKLAOOWYM CZĘśCI 2
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