
Komenda Wojewódzka Policji: Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru

inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP Białogard -

budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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

Ogłoszenie nr 556149-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040,

ul. ul. Małopolska 47 , 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479,

, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl, , faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.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 rządowa terenowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

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:

Pocztą, przez posłańca lub osobiście

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół

ds. Zamówień Publicznych pok. 301

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie na rzecz i w imieniu

Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach

projektu: „KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej”

Numer referencyjny: ZZ-2380-96/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia na rzecz i w imieniu Zamawiającego

nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „KPP

Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej„. Za usługę polegającą na pełnieniu

nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera

Kontraktu lub tożsame funkcje polegające na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego

oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. 2. Określenie przedmiotu
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oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony

został we wzorze umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 2.2. Szczegółowy opis robót objętych

nadzorem stanowiącym przedmiot zamówienia został zawarty w projektach budowlanych,

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót - poszczególnych

branż, stanowiących załącznik nr 6 do siwz. 3. Cena ofertowa: 3.1. Obowiązującym rodzajem

wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego

własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 3.2. Umowa będzie zawarta na

całą usługę określoną w ust. 1 na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 3.3. Zamawiający

wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamówienia. 3.4. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru

inwestorskiego w zakresie określonym w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, w tym

między innymi: wynagrodzenia z narzutami (także w przypadku pracy na wydłużonej zmianie, w

systemie dwuzmianowym, w dni wolne od pracy) koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty

szkolenia BHP, koordynacja badań laboratoryjnych, koszty rozliczenia kontraktu inne koszty ogólne,

itd.” 4. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku

Zamówień Publicznych (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 Nadzór

nad projektem i dokumentacją; 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego; 71631300-3 Usługi

technicznego nadzoru budowlanego; 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 5.

Zamawiający wymaga na etapie realizacji dysponowania osobami wskazanymi poniżej: 1)

inspektorem nadzoru robót budowlanych posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu

ich wydania), 2) inspektorem nadzoru robót sanitarnych posiadającym uprawnienia w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w

dniu ich wydania), 3) inspektorem nadzoru robót elektrycznych posiadającym uprawnienia w

specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub

równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania), 4) inspektorem

nadzoru robót niskoprądowych posiadającym uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej bez

ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania). 6.

Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków realizacji i płatności za przedmiot zamówienia

określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 7. Zamawiający określa

następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
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czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) Wykonawca lub

podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw

członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, specjalisty ds.

rozliczeń finansowych na okres trwania budowy; 2) zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt 1 nastąpi

przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności rozliczeniowych związanych z

wystawieniem przez Wykonawcę robót pierwszej faktury w ramach realizacji niniejszej umowy; 3)

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osoby wykonującej wskazane

przez Zamawiającego czynności rozliczeniowe, o których mowa w pkt 2 w zakresie realizacji

zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminu ważności umowy oraz stanowiska

pracy zatrudnionej osoby, przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności

rozliczeniowych; 4) pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 4 wzoru

umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który

zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres

realizacji zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty, jest

zobowiązany do: 1) przedłożenia Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust.4 pkt 3 uPzp oświadczenia o

zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia

26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów

państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z

podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie

później niż trzy dni po podpisaniu umowy i nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem

wprowadzenia tej osoby na teren budowy. 2) przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie, na

każdym etapie realizacji budowy stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy

realizacji zadania osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 7 pkt 2 umowy pod rygorem

naliczenia kar umownych. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza

powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia realizacji

zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b

ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz).

Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy
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(załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż

Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

71520000-9

71631300-3

71310000-4

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

Wartość bez VAT: 400343,82

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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:  32  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin określony w sekcji II pkt 8 z zastrzeżeniem zapisów § 8 wzoru

Umowy. Ponadto po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający wymaga od wybranego

Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
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całkowitej podanej w ofercie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna

treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega weryfikacji i wymaga akceptacji przez

Zamawiającego.

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: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność zawodową

zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad co najmniej jedną budową, przebudową

lub remontem obiektu budowlanego z wykonaniem robót łącznie branży: budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 8 mln złotych brutto. W przypadku świadczeń

okresowych i ciągłych należy wykazać wartość brutto zrealizowanej części umowy na dzień

składania ofert. W przypadku złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum (spółkę cywilną)

powyższy warunek dot. zdolności zawodowej winien w całości spełniać jeden z podmiotów t.j.

członków konsorcjum (np. wspólników spółki cywilnej). Łączenie zdolności zawodowej

podmiotów, członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) w celu wykazania spełnienia

powyższego warunku Zamawiający uzna za niespełnienie powyższego warunku; b) dysponuje lub

będzie dysponował osobą, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora lub

kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w ramach co najmniej jednej zrealizowanej usługi

polegającej na pełnieniu funkcji koordynatora lub Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w

ramach projektu inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie, remoncie lub

przebudowie obiektu budowlanego o wartości zrealizowanego zadania nie mniejszej niż 8 mln zł
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brutto.

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: Tak

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:

ETAP PO OTWARCIU OFERT: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: a)

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale V ust.
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1 pkt 1.1 a) i b) siwz z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale V ust. 1, pkt 1.1.1. siwz: 1)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww.

dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 2)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty

wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W

przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia

dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 uPzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; b) podmiot, na którego zasobach

polega Wykonawca, na zasadach określonych w rozdziale V ust. 2 siwz nie podlega wykluczeniu z

postępowania – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu: 1)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
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właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww.

dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 2)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty

wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W

przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia

dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 uPzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

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:

ETAP PO OTWARCIU OFERT: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt.
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1.2 siwz: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokument należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz; 2) wykaz osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Dokument należy złożyć zgodnie z

załącznikiem nr 8 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)

A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1.

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W

przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, lub korzystania z

podwykonawców należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt

1.1. a) i b) siwz; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na

dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1
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pkt. 1.2 siwz. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów,

należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. - w przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust.

1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to

potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak

podstaw wykluczenia; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu; 3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr

3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku

polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych; 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z

wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełniony i

podpisany wykaz usług do oceny kryterium „doświadczenie Koordynatora Zespołu Nadzoru

Inwestorskiego” według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz; 6. pełnomocnictwo w

oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania

Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby

podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.

in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których

mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio

ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86

ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy

złożyć w oryginale.
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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 zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2. Wadium

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do

Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45

ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków

do Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej

kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta

gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i

ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie

art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku

wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być

ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego

czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.

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:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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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
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Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 30,00

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu

pracy
10,00

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:
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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:
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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:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w przypadku ich przewidywania)

- zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. 2.2.2. Zmiany postanowień niniejszej Umowy zostaną wyrażone w

formie pisemnego aneksu na zasadach określonych w Ustawie, pod rygorem nieważności i mogą

nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) w zakresie terminu wykonania Umowy: a) w razie

zmiany terminu(ów) realizacji nadzorowanych umów lub przedłużenia zadania inwestycyjnego –

odpowiednio do zmiany tych terminów, b) w razie wstrzymania realizacji umowy o roboty budowlano

- montażowe wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych

lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wstrzymania finansowania inwestycji,

przedłużających się postępowań przetargowych, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę

dni wstrzymania realizacji umowy o roboty budowlano – montażowe wynikającej z tych okoliczności,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i

usług VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat dla usług

objętych przedmiotem zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, b) w

zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 poz. 2008 oraz z 2016 r. poz.1265 z późn. zm.), c) zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zakresie zmiany Koordynatora Zespołu Nadzoru

Inwestorskiego, jak i inspektorów poszczególnych branż, przedstawionych w § 4 ust. 1 Umowy oraz w

przypadkach o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy; 4) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia

Umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych,; 5) zmiany

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu

prawnego; 6) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), uniemożliwiających

realizację Umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia Umowy; 7) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację Umowy na

zasadach w niej określonych. 2.2.3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego

zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy,

obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę

wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego

zwiększenia, zawierającego: 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.2.2. pkt. 2 lit. b,

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2.2.2. pkt. 2 lit. b na

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy

minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował,

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy

minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.2.2.

pkt. 2 lit. c, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.

2.2.2. pkt. 2 lit. c na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których

mowa w ust. 2.2.2. pkt. 2 lit. c. 2.2.4. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty

otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów,

księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia

zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 2.2.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany

wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2.2.2. obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 2.2.6. Zmiana

Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.2.7. Inicjatorem zmian może być

Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy

zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2017-07-31, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

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
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