
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl: Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w

Przemyślu

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

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja

przestrzeni społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

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

Ogłoszenie nr 577186-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

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: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, krajowy numer

identyfikacyjny 68675300000000, ul. ul. Rynek 1 , 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo

Polska, tel. 016 6782962, 6752072, e-mail przetarg@um.przemysl.pl, faks 166 786 449.

Adres strony internetowej (URL): www.przemysl.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
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.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:

W formie papierowej, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora

pocztowego

Adres:

Urząd Miejski w Przemyślu Rynek 1, 37-700 Przemyśl

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: Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w

Przemyślu

Numer referencyjny: ZP.271.2.12.2020

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. Wykonanie

robót budowlanych związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy turystycznej w piwnicach

kamienicy Rynek 1 w Przemyślu: 1) rozbiórka posadzki i schodów w hallu wejściowym i pomieszczeniu

po transformatorze; 2) przesunięcie otworu drzwiowego pomiędzy hallem a pomieszczeniem po

transformatorze; 3) wykopy – usunięcie gruzu i ziemi z projektowanej klatki schodowej; 4) podbijanie

fundamentów; 5) wykonanie przebić komunikacyjnych wraz z przesklepieniami; 6) wykonanie

żelbetowej klatki schodowej; 7) roboty wykończeniowe klatki schodowej i wejścia ; 8) Roboty związane

z adaptacją pomieszczeń piwnic: 9) pogłębienie fundamentów; 10) obniżenie posadzek; 11) naprawa

fragmentów muru; 12) wykonanie schodów terenowych; 13) oczyszczenie ścian i stropów, spoinowanie

murów; 14) wykonanie posadzki; 15) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji
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mechanicznej nawiewno – wywiewnej, oraz instalacji hydrantowej. Roboty prowadzone będą zgodnie z

dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.6.2019.IZ, oraz decyzja Pozwolenia na

budowę nr 232/2012 z 17.08.2012r., znak: BGP.6740.251.2012 „Przebudowa piwnic budynku Rynek 1 w

Przemyślu ze zmianą sposobu użytkowania na cele ekspozycyjno – turystyczne w tym wykonanie

dodatkowego wejścia do podziemnej trasy turystycznej oraz wykonanie instalacji wentylacji nawiewno –

wywiewnej, przeciwpożarowej i elektrycznej na działce nr 689 obręb 207.” W dokumentacji projektowej:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy turystycznej w

piwnicach kamienicy Rynek 1 w Przemyślu” zaprojektowana została centrala wentylacyjna dla linii

N1W1 zasilana elektrycznie. Wykonawca powinien w swojej ofercie założyć i skalkulować nie centralę z

nagrzewnicą elektryczną, ale centralę z nagrzewnicą wodną – o wymaganych minimalnych parametrach

technicznych i funkcjonalnościach określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robót SST 11 Instalacje sanitarne. 2. Przebudowa podziemi budynku Rynek 1: 1) wykonanie

przebicia przez ścianę piwnic; 2) wykonanie schodów w miejscu przebicia ścian, wraz z okładziną

kamienną; 3) wymiana balustrad schodowych na wypełnione szkłem; 4) wykonanie instalacji

elektrycznej dla trasy turystycznej. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją, na którą wydana

została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-

II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017r. znak:

AOŚ.6740.23.2017 „Przebudowa podziemi budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, usytuowanego

przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie wykonania przebić w

murach piwnic budynku wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej

z montażem urządzeń multimedialnych, na terenie działek Nr 689,695,702,737 obręb 207 w Przemyślu w

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” – dostawa, montaż

scenografii i urządzeń multimedialnych nie wchodzą w skład zamówienia. 3. Wykonanie robót

budowlanych związanych z Przebudową i rozbudową istniejącej instalacji ciepła technologicznego

budynku przy ul. Rynek 1 w Przemyślu: Wykonanie nowych rurociągów c.t., doprowadzających energię

cieplną z pomieszczenia wentylatorni, zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku, pod głównym

wejściem do Podziemnej Trasy Turystycznej, do centrali wentylacyjnej projektowanej w obrębie

projektowanego dodatkowego wejścia do ww. trasy. Na ww. zakres wydana została decyzja

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu IRN-II

5147.14.2020.AB z dnia 26.03.2020, oraz decyzja Pozwolenia na budowę AOŚ.6740.84.2020 nr

102/2020 z dnia 15 maja 2020. 4. Wykonanie zabezpieczenia i adaptacji odcinka zabytkowego kolektora

sanitarnego w zakresie: 1) budowy żelbetowego obejścia czynnego kolektora; 2) zabezpieczenia i

adaptacji fragmentu zabytkowego kolektora (odcinek długości ok. 5,13 m); 3) wykonania instalacji

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=faa913...

5 z 21 2020-08-24, 10:39



elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i wentylacyjnej. Roboty prowadzone będą

zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu UOZ 1.5142.183.2016 z 4.08.2016r. , oraz decyzją

pozwolenia na budowę NR 288/10 z 23.08.2010r., znak: BGP.II.4.7353 – 266/10 „Budowa podziemnej

trasy turystycznej (etap I) – zabezpieczenie i adaptacja zabytkowego kolektora sanitarnego w Rynku w

Przemyślu z budową wejść i łączników pomiędzy istniejącym kolektorem a kamienicami Rynek 1 i

Rynek 11 na terenie działek oznaczonych nr 689,702,695,737,723/1 w obr. 207, zmienioną Decyzją

72/2013 z 9.IV.2013r., znak: BGP.6740.64.2013 oraz Decyzją 195/2016 z 19.08.2016r., znak:

AOŚ.6740.284.2016 – zmiana w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

obejmującego zmianę zakresu objętego projektem zagospodarowania w związku ze zmianą trasy łącznika

pomiędzy wejściem „B” z płyty Rynku a kamienicą Rynek 11 z wykorzystaniem ok 16 m istniejącego

starego kanału sanitarnego na terenie działek nr 723/1 i 737 obręb 207; UWAGA ZAKRES BUDOWY

ŁĄCZNIKA OGRANICZONY JEST DO ODCINKA DŁUGOŚĆI ok. 10,05 M, DO MIEJSCA

WŁĄCZENIA ŁĄCZNIKA OPISANEGO W PKT 5., ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI DO OPISU

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) RYSUNKAMI ZAMIESZCZONYMI POD

NAZWAMI: „Rzut poziomy łącznika – zabezpieczenie zabytkowego kolektora” oraz „Szkic- fragment

łącznika objęty zakresem inwestycji”. 5. Budowa żelbetowego łącznika do budynku Rynek 9: 1) budowa

żelbetowego łącznika; 2) wykonanie instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i

instalacji wentylacyjnej łącznika; 3) usunięcie kolizji z sieciami wodociągową, gazową oraz kanalizacją

odpływową. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została

decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków INR 5112.1023.2017.IZ z 19.04.2017r

oraz decyzja pozwolenie na budowę Nr 98/2017 z 28.04.2017r., znak: AOŚ.6740.115.2017 – „budowa

podziemnego łącznika pomiędzy wejściem „B” zlokalizowanym w płycie Rynku a budynkiem Rynek 9,

wraz z instalacją elektryczną oraz przebudową kolidującej sieci gazowej i wodociągowej oraz kanalizacji

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” z wykonaniem robót

na terenie działki nr 723/1 obręb 207 Rynek w Przemyślu. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje Podkarpackiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków oraz Decyzje pozwolenia na budowę stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ. 6.

Zamawiający wskazuje, że w razie stwierdzenia rozbieżności między dokumentami wchodzącymi w

skład dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o tym

Zamawiającego i uzyskania od Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu

zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45111000-8

45111100-9

45111300-1

45111220-6

45233000-9

45260000-7

45262310-7

45262310-7

45262311-4

45262500-6

45421100-5

45324000-4

45430000-0

45431000-7

45442100-8

45311000-0

45316000-5

45317000-2

45331000-6

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(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:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-05-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-05-31

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 ustanawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): Zamawiający uzna, że

Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: a)

łącznie: co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto wykonaną przy

obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych oraz co najmniej 1 robotę

budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub

budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto; LUB b) co najmniej 1

robotę budowlaną o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto wykonaną przy obiekcie wpisanym

indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych. 2) zdolności zawodowej: Zamawiający uzna, że

Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: a) 1 osobą

pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu

zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń należącą do

właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadająca kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy z

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która pełniła funkcję kierownika

budowy przy budynkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, przy co

najmniej jednej robocie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, b) 1 osobą pełniącą funkcję

kierownika robót elektrycznych; posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez

ograniczeń, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia,

należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego, c) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w

zakresie robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany

do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Przez

uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r.

poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień

budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
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zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.

poz. 220).

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:

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:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie
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Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)

wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej: a) łącznie:

1 roboty budowlanej o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto wykonanej przy obiekcie wpisanym

indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych oraz co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej

na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budownictwa

mieszkaniowego o wartości minimum 500.000,00 zł. brutto, LUB b) 1 roboty budowlanej o wartości

minimum 500.000,00 zł. brutto wykonanej przy obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru

zabytków nieruchomych - wraz z podaniem ich rodzaju/zakresu prac, wartości robót, daty wykonania,

podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ

– z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie – na

potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. I.1.1)a) lub pkt. I.1.1)b) niniejszego rozdziału.

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; 2) wykaz osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. (UWAGA: w

przypadku kierownika budowy dodatkowo z wykazem robót przy budynkach indywidualnie

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200 000 zł brutto z załączeniem

dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 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) – wzór wykazu stanowi

Załącznik nr 9 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)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Dowód

wniesienia wadium.
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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. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie:

czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble

Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 z dopiskiem w tytule płatności “Wadium w

postępowaniu o sygnaturze: 271.2.12.2020” a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym

terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.2)

– 2.5) niniejszego Rozdziału, powinno być wystawione na Gminę Miejską Przemyśl, złożone w

oryginale podpisane przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz dołączone do oferty i musi

obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 5. Poręczenia bankowe, gwarancje

bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i

bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze

wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium 6. Gwarancja lub poręczenie

musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach: 1) jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej; 2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
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publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Gwarancja lub poręczenie musi być płatna

na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie 8. Wykonawca, którego oferta została

wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego

zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 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:

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:
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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:

Nie

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:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

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:

Nie

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 60,00

Okres gwarancji 20,00

Doświadczenie kierownika budowy 20,00

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 Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

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: Nie

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:

Nie

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:
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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:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach szczegółowo

opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje

możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, spowodowanego jedną

z następujących przyczyn: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe

wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak również odkrycia w trakcie robót

budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych

wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem którego powstanie

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich

wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i

miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci

uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w

opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, stwierdzenia konieczności wzmocnienia
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istniejących elementów konstrukcyjnych – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 2) wystąpienia

konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają

realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac; 3) wystąpienia konieczności

wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne

do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu

realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z

Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być

poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac; 4)

konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą dokonywane

zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne; 5)

przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony

prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków; 6) ze względu

na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 7) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii,

uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z

terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod

warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy; 8) działania siły wyższej, czyli niezwykłych

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których

konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego

warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można

uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie

można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w

szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz,

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną,

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z

działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o

okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania; 9) ze względu na to, że wykonawcy

skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej – o okres korzystania z tych środków. 3. W

przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych

obowiązków wynikających z umowy. 4. W przypadku zmian umowy w zakresie terminu wykonania

przedmiotu zamówienia, z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1 2 oraz 6 - 9, Wykonawca jest

zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Zamawiającego. 5. Po ustaniu

przyczyn opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
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niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest

zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie

terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia

nie mógł być wykonywany. 7. Dowodami mogą być w szczególności: 1) informacje Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się

Wykonawca; 2) dokumentacja fotograficzna; 3) pisma właściwych organów; 4) decyzje administracyjne

wydane przez właściwe organy; 5) oświadczenia Wykonawcy. 8. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu

przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca może złożyć wniosek

o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym

mowa w ust. 2 pkt 3 – 5, Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

10. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy,

o których mowa w ust. 2. 11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 5,

Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych,

wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 12. W

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 oraz 6 9, Zamawiający po

rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, może wydłużyć

termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 13. W przypadku

wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 8 Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony,

która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają

zawieszeniu. 14. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej

Umowy ze względu na działanie siły wyższej określonej w ust. 2 pkt 8 nie jest narażona na utratę

zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków

umowy. 15. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu

przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim

zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne

działania zmierzające do wykonania umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 16. W

przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków

wynikających z umowy. 17. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do

treści zawartej umowy w zakresie zmiany obowiązków Wykonawcy w przypadku wejścia w życie zmian

w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych w szczególności nakładających obowiązki na

inwestora lub/i kierownika budowy lub zmieniających przepisy dotyczące pozwolenia na użytkowanie.

18. W przypadku zmian umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 5 lub pkt 6 ustawy Pzp

zostaną one dokonane, na następujących warunkach: 1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora
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nadzoru kalkulację cen jednostkowych robót opracowaną zgodnie z § 3 ust. 7 umowy; 2) roboty, zostaną

zaakceptowane w protokole konieczności przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru; 3) zmiany zostaną

wprowadzone aneksem do umowy. 19. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych

zamian do treści zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany związanej z

rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 20. Zmiany w stosunku do

dokumentacji projektowej nie wymagają aneksu do umowy w przypadku, gdy nie powodują one zmian

terminu realizacji przedmiotu umowy i mogą być dokonane: 1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie

prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót.

Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub

lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia

kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis

proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez

nadzór inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 2) na wniosek Zamawiającego, w

trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonywania

elementów robot, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań

zawartych w dokumentacji projektowej. Do rozliczenia robót §3 ust. 7 umowy stosuje się odpowiednio.

21. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 20 Zamawiający sporządzi protokół konieczności. 22.

Protokół konieczności ze strony Wykonawcy musi być podpisany przez osobę umocowaną w umowie i

kierownika budowy, ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela

Zamawiającego. Protokół jest ważny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobę

upoważnioną.

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: 2020-09-08, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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