
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o.: Poprawa efektywności

energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Priorytet IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna"

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
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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: adres e-mail podany w pkt I.1 zastępuje się adresem e-mail:

pgk@pgk.zyrardow.pl

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o.,

krajowy numer identyfikacyjny 75008665300000, ul. ul. Czysta 5 , 96300 Żyrardów, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 46 855 40 41, e-mail pgkjrp@zyrardow.pl, faks +48 46 855 32

80.

Adres strony internetowej (URL): http://www.pgk.zyrardow.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: Podmiot prawa publicznego

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
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http://www.pgk.zyrardow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.pgk.zyrardow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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: Poprawa efektywności energetycznej

budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Numer referencyjny: ZP.41.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Poprawa

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z

energii słońca oraz wymianie źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie.

Przedmiotowa inwestycja składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich będzie budowa instalacji

fotowoltaicznej min 39 kW wybudowana na dwóch budynkach znajdujących się w odległości ok 30

metrów od siebie (budynek biurowy PGK Żyrardów, oraz obiekt 10 znajdujących się na terenie
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Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie zlokalizowanej przy ul. Czystej 5. Planuje się wytwarzanie

energii elektrycznej przez instalację w ilości nie mniejszej niż 38 106 kWh/rok. Instalacja

fotowoltaiczna będzie posadowiona na konstrukcji przeznaczonej dla dachów płaskich. W skład

instalacji będzie wchodziło nie więcej niż 156 modułów. Pojedynczy moduł będzie osiągał moc

znamionową nie mniejszą niż 250 W. Elementy te wyprodukowane będą z krzemu polikrystalicznego.

Elementem współpracującym z modułami będą inwertery. Jest to urządzenie elektryczne zmieniające

prąd stały na prąd przemienny. Nadmiar produkowanej energii będzie oddawany do sieci

energetycznej. Uzyskiwane napięcie sieciowe wyniesie 230 V, prądu przemiennego. Panele

fotowoltaiczne zostaną zamontowane w sposób najbardziej efektywny, dla lokalizacji budynków

Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie. Zamontowana instalacja będzie wolnostojącym systemem.

Ogniwa fotowoltaiczne posiadać będą jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-

EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę

certyfikującą. Na zakres rzeczowy przedmiotów zamówienia składa się: Instalacja fotowoltaiczna, w

której skład wchodzą: Elementy instalacji: – moduły fotowoltaiczne zamontowane na złożonych

płaszczyznach dachowych – instalacja kablowa strony stałoprądowej (DC) łącząca moduły z

inwerterami – inwertery – optymalizatory – skrzynki kablowe – instalacja przepięciowa – instalacja

odgromowa – instalacja sieci LAN umożliwiająca zdalny podgląd, nadzór i odczyt danych online –

przyłącze kablowe niskiego napięcia AC – wpięcie do istniejącej sieci niskiego napięcia – wykonanie

urządzeń telemechaniki – automatyka i zabezpieczenia – pomiar energii elektrycznej wytworzonej

przez instalację PV. Układ sieci LAN z dostępem do Internetu zapewnia monitoring pracy systemu

fotowoltaicznego przez dostęp do serwera internetowego dostawcy inwerterów. Zaprojektowano także

optymalizatory, których celem jest ograniczanie przenoszenia spadku wydajności pojedynczego

modułu na cały obwód spowodowane np. małym zacienieniem, ponadto w przypadku gdy dojdzie np.

do pożaru i nastąpi odcięcie sieci publicznej zredukują wyjściowe napięcie każdego modułu do 1V,

dzięki czemu umożliwi to podjęcie akcji gaśniczej w każdych warunkach. Drugim elementem

zamówienia jest wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu nowej instalacji systemu

VRF z pompą ciepła ECO i układ dwururowy ECO i 6N Hi COP wraz z instalacją elektryczną w

pomieszczeniach biurowych w PGK „Żyrardów” oraz modernizację istniejącej wentylacji

grawitacyjnej na system wentylacji hybrydowej. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres

prac: a) roboty budowlano – instalacyjne klimatyzacji z pompą ciepła, wentylacji wraz z

elektrycznymi: kompleksowe wykonanie systemu VRF ECO i układy dwururowe ECO i 6N Hi COP z

pompą ciepła we wszystkich pomieszczeniach zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót, stanowiącą załącznik do dokumentacji. Instalacja VRF z pompą ciepła w której skład

wchodzą: – dwa agregaty zewnętrzne – trzydzieści siedem parowników wewnętrznych – system
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orurowania – system odprowadzania skroplin.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09332000-5

45223810-7

45261215-4

45310000-3

45315700-5

45311100-1

45311100-2

45331220-6

45331220-4

45331230-7

45000000-7

45311100-1

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy PZP. Zamówienie to polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które będą zgodne
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z przedmiotem niniejszego zamówienia nie może przekroczyć 5% wartości zamówienia

podstawowego.

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-05-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia, jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów

kodeksu pracy.

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 uzna warunek dotyczący posiadania kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca

przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi spełniać warunek posiadania środków finansowych lub

zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych

00/100). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca (ten z Wykonawców

składających ofertę wspólną, który będzie potwierdzał spełnianie tego warunku), zobowiązany jest

przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. zł (słownie: jednego miliona

złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca
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(ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie potwierdzał spełnianie tego

warunku), zobowiązany jest przedłożyć dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia w wymaganej kwocie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie inwestycje o charakterze zbliżonym do

przedmiotu zamówienia, które będą odpowiadały wartościom prac, stanowiącym przedmiot

zamówienia. Za roboty odpowiadające swoją wartością Zamawiający uważa roboty budowlane

polegające na wykonaniu dwóch inwestycji:  jednej inwestycji polegającej na budowie systemu

VRF z pompą ciepła;  jednej inwestycji polegającej na budowie systemu VRF z pompą ciepła i

systemem detekcji i odzysku czynnika chłodniczego, oraz instalacją fotowoltaiczną; o wartości co

najmniej 800 000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku,

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, wskazujące czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

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

tych dokumentów – inne dokumenty. Do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia

wskazać osoby, 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: – Uprawnienia F-Gazowe instalatorów min 3 osoby – Certyfikat F- gazowy dla

przedsiębiorców – Uprawnienia SEP do 1 KV D+E- 1 osoba – Zaświadczenie o ukończeniu kursu

lutowania twardego płomieniowego palnikiem gazowym-1 osoba – Aktualna autoryzacja na

montowane urządzenia VRF Doświadczenie zawodowe będzie liczone do dnia składania ofert.

Wymagana wyżej osoba winna posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe

tłumaczem języka polskiego. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy
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zobowiązani są przedłożyć: – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego

zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz –

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawniania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszcza się posiadanie przez wskazane osoby: –

równoważnych uprawnień uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394); – równoważnych kwalifikacji zawodowych

ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z tymczasowym wpisem na listę

właściwej izby samorządu zawodowego umożliwiającym świadczenie usług transgranicznych w

rozumieniu art. 20A ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z

późn. zm.). Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej w pkt. VI. 1.

może polegać na zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów lub na osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów w postaci Załącznika nr 8 do SIWZ do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba

że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie

określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub -

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art.

22a ustawy pzp. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: •

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału
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innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego • czy podmiot, na zdolnościach

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. Zamawiający określi, czy Wykonawcy, którzy przez oferowanie wykonania

przedmiotu zamówienia, spełniają wymogi określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają

wykluczeniu z postępowania na podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów

określonych w pkt VII SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny

wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o

których mowa w pkt. VI. 1. 2) lit. b)-c) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów lub

na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której

mowa w pkt. VI. 4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

wymagane.

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
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wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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

Nie

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:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedłożyć następujące

dokumenty: a) 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 potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

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

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego

dokumentu potwierdzającego, 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, c) aktualne zaświadczenie
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właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla

każdego z nich. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. VII.4.3) d) i e) SIWZ, składa

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,21 oraz ust. 5. pkt 5 i 6

ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt VII.4.3) a),b),c) SIWZ

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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; b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Stosownie do treści § 7 ust. 2 powołanego

powyżej Rozporządzenia Ministra Rozwoju, dokumenty o których mowa powyżej w pkt. VII.4.3)

a),d),e) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. Natomiast dokumenty, o których mowa powyżej w pkt VII.4.3) b) i c) SIWZ

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

Stosownie do treści § 7 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.
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VII.4.3) a)-e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. A

ponadto: Pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających Wykonawców, określające

postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę

pełnomocnika i Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być

podpisane przez wszystkich Wykonawców.

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:

Wykaz dokumentów i oświadczeń do złożenia których Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia wezwie Wykonawcę (wraz z kpl. wzorów załączników i oświadczeń), którego oferta

została najwyżej oceniona, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie i aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku

udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek zgodnie z

wymaganiami określonymi w pkt. VI.1.2)b) SWIZ. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku

udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni przedmiotowy

warunek zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VI.1.2)c) SIWZ, według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 oraz Załącznik 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)

Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr

1 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
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dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia

pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium. Wadium może być

wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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. z 2016 r. poz. 359). W przypadku składania

przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie

gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: – odmówił podpisania Umowy

na warunkach określonych w ofercie, lub – nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania

Umowy, lub – zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń. Wadium w formie pieniądza

należy wnieść przelewem: Bank PEKAO S.A. nr konta 15 1240 5918 1111 0000 4910 7360

dopiskiem na przelewie: Wadium na Zadanie pn. – „Poprawa efektywności energetycznej budynku

użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”. Skuteczne wniesienie wadium w

pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, o którym mowa w pkt. X.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument
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potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz –

oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści

poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta

wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy Pzp.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena brutto oferty 60,00

okres gwarancji 30,00

czas reakcji na awarię 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):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej działaniami

instytucji/urzędów/podmiotów gospodarczych/organów administracji, związanymi z realizacją

zamówienia i mających wpływ na jego wykonanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, w szczególności na brak możliwości uzyskania decyzji formalno-

prawnych/uzgodnień/dokumentacji z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o

ilość dni przeszkody w realizacji zamówienia. 2) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-

technicznej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia
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realizacji zawartej umowy, 3) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po

stronie Wykonawcy w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych, projektowych powstałych z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 4) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie

leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania

zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, 5) zmiana terminu

realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku pisemnego

uzgodnienia między Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, 6)

zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku

konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód

lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 7) zmiana terminu realizacji zamówienia z

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku wstrzymania realizacji prac objętych

umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 8) zmiana dokonana

na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub

usprawnienia procesu budowy, 9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy

Prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego, 10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, nie odstępujące w sposób istotny

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy

Prawo budowlane, dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając

zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 11) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek

podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy), 12)

zmiany sposobu realizacji umowy spowodowanej w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę

rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 13) zmiany sposobu realizacji umowy, w tym

wzajemnych rozliczeń, wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie

zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym

zmiana stawki VAT – w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o różnicę

pomiędzy obowiązującą a wprowadzaną stawką podatku), 14) zmiana nazw, siedziby stron umowy,

numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, 15) wprowadzenie lub zmiana

podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 16)

zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 17) zmiana formy

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 18) zmiana sposobu płatności – z przyczyn
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niezależnych od Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć lub mającego wpływ na

realizację zamówienia, 19) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót

zaniechanych, 20) wprowadzenie robót zamiennych, które są konieczne ze względu na zaistnienie

sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla

Zamawiającego, 21) odpowiednia zamiana wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) w

przypadku wystąpienia robót zamiennych na zasadach określonych w umowie, 22) zmiana

harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego,

zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych, zmiany

wartości poszczególnych zadań uwzględnionych w harmonogramie, 23) zmiany podmiotu na rzecz

którego Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia w przypadku udzielenia zgody przez

Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą i jej zawarcia przez Wykonawcę. 3. Zmiana

umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 4. Zmiana umowy nastąpić może z

inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej, które powinny zawierać : 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas

wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy. 5. Zamawiający może (ale nie

jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych we wskazanym

wniosku przez Wykonawcę. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz

z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą

między innymi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-08, godzina: 10:00,

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
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postępowaniu

> język polski

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:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie – pok. 100 do dnia

8.01.2018 r., do godziny 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 4, w dniu

8.01.2018 r. o godzinie 10.30.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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