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Ogłoszenie nr 607950-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.

Gmina Toszek: Modernizacja dachu i wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy
ul. Strzeleckiej 23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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: Gmina Toszek, krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul.
Bolesława Chrobrego 2 , 44180 Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-mail
zrp@toszek.pl, faks 322 334 141.
Adres strony internetowej (URL): www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.bip.toszek.pl

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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkmi załącznikami należy złożyć w
zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu.
Adres:
Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chobrego 2, 44-180 Toszek, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 6.

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: Modernizacja dachu i wentylacji budynku
mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
Numer referencyjny: ZRP.271.6.2017
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: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na
wymianie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachu, wykonanie wieńca żelbetowego oraz
modernizacji wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23.
Przedmiotowy budynek objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do
rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/337/60 z dnia 10.03.1960 r.,
datowany na 1 poł. XIX wieku, pierwotnie funkcjonował jako dwór dolny. Budynek jest mieszkalny,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek usytuowany jest na działce
nr 191/11, stanowiącej własność gminy Toszek. Wjazd na działkę bezpośrednio z ul. Strzeleckiej
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istniejącym zjazdem. Działka sąsiaduje z działkami na których zlokalizowane są budynki
wielorodzinne oraz zabudowania usługowe. Stan istniejący dachu: Dach czterospadowy o kątach
nachylenia 27° i 44°, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo krokwiowa oparta na słupach
drewnianych z zastrzałami i mieczami a następnie na tramach i belkach. Dach kryty papą na
deskowaniu. Konstrukcja drewniana dachu nie jest w stanie przenieść bez wzmocnienia obciążeń
normowych związanych ze zwiększonym obciążeniem od pokrycia dachówką. Na poddaszu widoczne
ślady przecieków spowodowane uszkodzeniami pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich a także
nadmiernymi ugięciami więźby dachowej. Poddasze budynku składa się z dwóch pomieszczeń: - W
pomieszczeniu nr 1 – stan techniczny większości elementów konstrukcyjnych jest dostateczny.
Najmocniejszej korozji biologicznej uległy krokwie koszowe; - W pomieszczeniu nr 2 - ogólny stan
techniczny elementów szkieletu nośnego jest zły, a nawet w niektórych fragmentach awaryjny. Drewno
jest wyjałowione, rozwarstwione i spękane podłużnie. W szczególnie awaryjnym stanie są belki
podwalinowe, w znacznym stopniu uległy korozji biologicznej na skutek zawilgocenia. W stanie
awaryjnym są także niektóre węzły połączeń a także krokwie koszowe. Stan istniejący wentylacji - w
czasie okresowej kontroli przewodów kominowych stwierdzono nieprawidłowości: - w mieszkaniu nr
1 brak wentylacji w kuchni; - w mieszkaniu nr 2 brak wentylacji w kuchni , łazience i w.c.; - w
mieszkaniu nr 3 brak wentylacji w kuchni; - w mieszkaniu nr 4 brak wentylacji w kuchni i łazience; w mieszkaniu nr 5 brak wentylacji w kuchni i łazience; - w mieszkaniu nr 6 brak wentylacji w
łazience; - w mieszkaniu nr 7 brak wentylacji w kuchni i łazience; - w mieszkaniu nr 8 brak wentylacji
w kuchni i łazience; - w mieszkaniu nr 9 brak wentylacji w kuchni i łazience; - w mieszkaniu nr 10
brak wentylacji w kuchni kotłowni, łazience, w.c. i kotłowni węglowej; - w mieszkaniu nr 11 brak
wentylacji w kuchni. Opis planowanych prac - dach: Planuje się przeprowadzenie następujących robót
budowlanych: - demontaż istniejącego pokrycia i dachu; - wykonanie zabezpieczenia dachu przed
opadami na czas prowadzenia robót; - demontaż istniejącej konstrukcji dachu; - odcięcie i
zabezpieczenie części konstrukcji dachu planowanych do pozostawienia jako świadków historii; oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby środkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym; - wykonanie wieńcy żelbetowych na ścianach zewnętrznych
nośnych; - wykonanie nowej konstrukcji dachu; - wykonanie pokrycia dachu z płytek dachowych
włóknocementowych o strukturze imitującej łupek, o wymiarach 30x60cm w kolorze grafitowym do
krycia podwójnego; - wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowanej; obróbki
wykonać na wzór istniejących z zachowaniem szerokości itp.; - montaż rynien o średnicy 180mm i rur
spustowych o średnicy 120mm z blachy tytanowo – cynkowanej; - montaż płotków
przeciwśniegowych systemowych dopasowanych do płytek dachowych włóknocementowych; murowanie gzymsów; - na poddaszu kominy do przemurowania od poziomu posadzki stropu nad
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piętrem; - wymiana istniejących wyłazów dachowych na nowe. Do wyłazów dostosować stabilną
drabinę; - przewiduje się wymianę 5 istniejących świetlików na nowe w ramach tego samego otworu; wymiana instalacji odgromowej. Wykonanie nowych pomiarów. Prace prowadzić etapami wg
technologii producenta. Podczas prowadzenia prac zwracać szczególną uwagę na fakt iż budynek
podczas prowadzenia prac będzie cały czas zamieszkały. Na czas prowadzenia robót należy
zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. Ze względu na mały kąt dachu tzn. 27° należy pokryć
dach membraną wstępnego krycia lub papą wg. zaleceń producenta płytek dachowych
włóknocementowych. Opis planowanych prac - wentylacja: Dla zapewnienia wentylacji pomieszczeń
planuje się wykorzystanie istniejących przewodów kominowych i dobudowę niezbędnych, brakujących
przewodów kominowych. Dla kuchni i łazienek przewidziano wykonanie przewodów wentylacji
grawitacyjnej o średnicy Ø150mm z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,6 mm wyprowadzonych ponad
dach budynku. W przestrzeni mieszkań i korytarzy przewody zaizolować wełną mineralną
hydrofobizowaną o grubości 5 cm i obudować je płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie
metalowym. W przestrzeni poddasza instalacje wykonać przewodami wentylacyjnymi
koncentrycznymi Ø150/Ø225mm z rur cynkowo tytanowych. Przejścia przez stropy drewniane
wykonać w tulejach stropowych. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach stalowych.
Po wykonaniu dobudowy przewodów wentylacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności i
prawidłowego ciągu wszystkich przewodów wentylacyjnych. Odbiór dobudowanych przewodów
wentylacyjnych należy zlecić uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu. Przed rozpoczęciem robót
należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu. Roboty budowlane
powinny być prowodzane zgodnie z projektem, STWiORB, przepisami wynikającymi z Prawa
Budowlanego oraz ewentualnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta czy
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45262500-6
45312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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: Przedmiot główny: CPV
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne. Przedmioty dodatkowe: CPV 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe, CPV 45.26.25.00-6
Roboty murarskie i murowe, CPV 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa.
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: 2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: co najmniej 300.000,00
zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), co zostanie potwierdzone stosowną informacją banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
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upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył: - co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie,
modernizacji lub wymianie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu budynku o wartości nie
mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); - co
najmniej jedną robotę polegającą na remoncie, modernizacji lub wymianie pokrycia dachowego
wraz z konstrukcją dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż
250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamawiający uzna za
spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na
podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach
na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65.), tj.: - przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w w/w specjalności, osoba ta winna ponadto spełniać warunki określone w art. 37c
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) lub
zamiennie posiadać zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające
kwalifikacje do kierowania/nadzorowania pracami przy zabytkach nieruchomych w specjalności
budowlanej.
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
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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)
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)

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:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Wykonawcy mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych pomiotów na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
niniejszym punkcie.
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (informację potwierdzającą odpowiednio
spełnianie warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 b) SIWZ). W celu wykazania spełniania warunku
dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej: - Wykaz robót budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie /wykaz potwierdzający wykonanie robót – spełnianie
odpowiednio warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 lit. c) tiret 1 SIWZ, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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 - zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SIWZ. UWAGI: Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie; - inne
dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (tiret 1). Dopuszcza się, aby Wykonawca w
miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające wykonanie
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie (np.
referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126). W przypadku, gdy Zamawiający – Gmina Toszek jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie (załącznik nr 7 do SIWZ)
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych (posiadane uprawnienia oraz
doświadczenie) do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz potwierdzający odpowiednio
spełnianie warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 lit. c) tiret 2 SIWZ) – zgodnie z załącznikiem nr 8
do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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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)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
– zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
do realizacji, których te zdolności są wymagane. 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
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami; - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową. W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi,
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których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22a Pzp - określonych w Rozdziale V pkt 2 lit. c) SIWZ, - polega na zasobach
innych podmiotów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 2 lit. a) SIWZ. Postanowienia dotyczące
podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje
się odpowiednio. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

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
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - 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, poz. 359 z późn. zm.). Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin
zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie
Urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W
przypadku wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej – oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie
odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 6) przy ul. Bolesława Chrobrego
2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy

26.10.2017, 14:57

13 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=78c1d...

załączyć do oferty.

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:
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:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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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:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
zawartej umowy: - wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą Stron umowy, występujące po
podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; zmiana (wydłużenie) terminu realizacji zamówienia - tylko na podstawie obiektywnych przesłanek
zaakceptowanych przez Zamawiającego, w tym m. in. w przypadku: wystąpienia opóźnienia w
przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, wystąpienia braków, wad lub
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach
dotyczących zakresu robót, wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót, wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu czynności
odbiorowych oraz prób końcowych z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy, wstrzymania prac
budowlanych przez organ właściwy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnienia
związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl Prawa budowlanego dokumentów
lub innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, konieczności wykonania robót
dodatkowych; - konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2 umowy; - zmiana
sposobu pełnienia świadczenia, tj.: zmian technologicznych w szczególności - konieczności
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż
wskazane w SIWZ , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, konieczności usunięcia wad i braków lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ, spowodowanych
odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności
istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – nie powodujących
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rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zmiany umówionego wynagrodzenia; - zmiany w
danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych; - zmiana
obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego; - ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkującej
zmianą ceny brutto umowy; - w stosunku do zadeklarowanej w ofercie ze skutkiem w momencie
powstania obowiązku podatkowego; - usunięcie lub zmiany Podwykonawców realizujących
powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia oraz zawarcie umowy
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą
Zamawiającego; - zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego i
tylko pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia; - zmiana sposobu i formy zapłaty wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za
pisemną zgodą Zamawiającego; - zmiana stosunków prawnych i własnościowych gruntów
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-10, 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
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
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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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