Biskupiec: Budowa czterech budynków socjalnych w miejscowości
Borki Wielkie, gmina Biskupiec na działce gminnej nr geod. 189.
Numer ogłoszenia: 15054 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec , al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, woj. warmińskomazurskie, tel. 89 7150110, faks 89 7152437.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa czterech budynków socjalnych w
miejscowości Borki Wielkie, gmina Biskupiec na działce gminnej nr geod. 189..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty ogólnobudowlane
polegające na wykonaniu: Czterech budynków mieszkalnych czterorodzinnych z mieszkaniami
socjalnymi, o pow. 167,16m2 i kubaturze 1085,60m3 każdy, Czterech budynków o przeznaczeniu
gospodarczym przyległych do budynków Mieszkalnych w których znajdują się po 4 pomieszczenia
gospodarcze, Dróg dojazdowych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, Wew. Instalacje wod-kan.
C.o., elektrycznych, Przyłączy wod.kan. Elementów oświetlenia zewnętrznego, Zbiornika na ścieki o
pojemności 20m3 Terenów zieleni - zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Zamawiający nie dołącza przedmiaru robót
(podst.: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). Każdorazowo kolorystykę i
model wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po
stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. Termin płatności w niniejszym
zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano
znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia
(art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania
równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.10.00-9, 45.23.32.26-9,
45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3,
45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Uwaga: Nowy numer konta od 01.01.16 r. 1. Zamawiający żąda
wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100 złotych
brutto). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego tj. 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230. 5.Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu,
przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Socjalny Borki. W pozostałych
przypadkach wymagane jest dostarczenie do dnia upływu składania ofert oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek

bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na
rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa
art. 46 ustawy pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania tj.
Zamawiający żąda w wykazie przedstawienia wykonania jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie budynku/zespołu budynków o
wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto), oraz z załączeniem
dowodów dotyczących tej roboty, określających, czy robota ta została wykonana w sposób
należyty oraz wskazujących czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończona. Zgodnie z paragrafem 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
2013, poz.231) Zamawiający określa, że obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
oraz złożenia poświadczeń dotyczy wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie budynku/zespołu budynków o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto) wykonanej w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej. Zamawiający nie żąda
wskazania w wykazie robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W
przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów A
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie
średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów A średnich walut
obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez
Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie spełnienia tego warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do



uzupełnienia dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz.231) Zamawiający
określa, że obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń
dotyczy

wykonania

jednej

roboty

budowlanej

polegającej

na

budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie budynku/zespołu budynków o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto) wykonanej w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej. Zamawiający nie żąda
wskazania w wykazie robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W
przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów A
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów A
średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem
składania ofert. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów. Nie wykazanie spełnienia tego
warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności
wezwania do uzupełnienia dokumentów.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:



aktualny 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz
oferty według wzoru stanowiącego (załącznik 1 do SIWZ). 2. Dowody, o których mowa powyżej,
określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone to: a) poświadczenie, b)

inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a); W przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt. a i b. 3. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- - odnośnie polegania na
wiedzy i doświadczeniu -bez względu na to, czy uczestnictwo podmiotu innego będzie polegało na
podwykonawstwie czy też będzie miało inny charakter (współpraca polegająca na pomocy
technicznej, doradczej i konsultingowej, wzajemnych informacjach technologicznych, rozwiązywaniu
problemów podczas realizacji robót przez strony umowy z określeniem w jakim zakresie będzie
ewentualnie doradzał i w jaki sposób będzie ewentualną usługę doradczą wykonywał), sposób i
zasady tego uczestnictwa musza być znane zamawiającemu na etapie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, aby mógł on ocenić, czy dany wykonawca rzeczywiście dysponuje zasobami
innego podmiotu w stopniu zapewniającym, że będzie zdolny do należytego wykonania zamówienia.
4. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
Zgodnie z art. 36b. ust 1 ustwy pzp Zamawiający NIE żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zgodnie z art. 36b. ust 1 ustawy
pzp Zamawiający NIE żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
Zgodnie z art. 36b. ust 2 ustawy pzp jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu - określone są we wzorze umowy. Informacje o umowach o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub
przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli
zamawiający określa takie informacje - określone są we wzorze umowy. 5. Pełnomocnictwo - do
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i
zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo
zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa niniejszym

ogłoszeniu w Sekcji III.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis odnośnie terminu wystawienia dokumentów stosuje się
odpowiednio. 7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak ww. informacji od Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako deklarację, że wybór oferty
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 8.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
do zawarcia umowy. b. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia
wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy pzp.). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w świetle
art. 24 ustawy Pzp w zakresie żądanym przez Zamawiającego. Forma dokumentów. 1. Dokumenty są
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. W
przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust.
3 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:




1 - Cena - 95
2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) przyczyna: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych
lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie
wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie
temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady
deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i
inne niekorzystne warunki atmosferyczne); skutek: - zmiana w umowie/aneks - zmiana terminu
realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww.
przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych; b) przyczyna: przyczyny zewnętrzne
niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w
szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych, - braku dostępu do budowli,
uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, - protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty
mieszkańców, - protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców, konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych
obiektów, - konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, konieczność wykwaterowania najemców, skutek: - zmiana w umowie/aneks - zmiana terminu realizacji
umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; c) przyczyna:
następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w
szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień z
właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i
zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji,
skutek: - zmiana w umowie/aneks - zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich
konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; d) przyczyna: następstwa działania organów administracji
dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w
szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień,
wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia,

uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie
wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, skutek: - zmiana w
umowie/aneks - zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji
wystąpienia ww. przesłanek; e) przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; skutek: zmiana w
umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu; f) przyczyna: zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w
art. 357.1 kc; skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiany postanowień umowy uzasadnione
okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 kc i ich konsekwencji; g) przyczyna: wystąpienie
katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest
możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec
łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę
wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana
uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich
wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji; h) przyczyna - wystąpienie robót
dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych; skutek - zmiana w
umowie/aneks - zmiana terminu wykonania robót ; i) przyczyna - znalezienie niewybuchów lub
niewypałów; skutek - zmiana w umowie/aneks- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z
uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki. j) przyczyna: odkrycia,
wykopaliska archeologiczne; skutek - zmiana w umowie/aneks - zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; k)
przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; skutek zmiana w umowie/aneks - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem
wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; l) przyczyna - przekształcenie firmy, zmiana
nazwy firmy; skutek - zmiana w umowie/aneks - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego
dokonanie przekształcenia firmy; m) nie wymaga aneksu do umowy, w szczególności: - zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami, - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca nie powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; n) jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; o) W
przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej
zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej

zmiany wynagrodzenia; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w
terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: listę
pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych
pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi
pracownikami, rozliczenia z ZUS i inne dowody w tym zakresie; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
przedstawiając w szczególności: listę pracowników wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość
trwania zawartych z umów z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS i inne dowody w tym zakresie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Gmina Biskupiec al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec pokój nr
10 (KANCELARIA), parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy 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

