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Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina": Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie

pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 Gospodarka

odpadami komunalnymi, nr Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

 
 
Ogłoszenie nr 543430-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. 
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Nie

 

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

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

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", krajowy numer

identyfikacyjny 25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651. 

Adres strony internetowej (URL): www.czystemiasto.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)

Tak 

www.czystemiasto.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak 

www.czystemiasto.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: 

pisemnie 

Adres: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków -

sekretariat

 

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) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn.

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” 

Numer referencyjny: JRP.271.1.1.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

 

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

 

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

wykonawcy: 

 

 

 

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego pełniona przez Zespół

Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum

Recyklingu” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Infrastrukura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami

komunalnymi, nr Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawarty został w II części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opisie przedmiotu

zamówienia. 

 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
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71247000-1

71248000-8

71520000-9

 

 

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: 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:  42   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

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 uszczegóławia przedmiotowego warunku 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia przedmiotowego warunku 
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Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu odnośnie zdolności

technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (nadzór kompleksowy) przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł

brutto dotyczącej branży ochrony środowiska (np. sortownie lub kompostownie odpadów

komunalnych lub instalacje fermentacji lub oczyszczalnie ścieków lub zakłady gospodarki odpadami

komunalnymi), ORAZ 2) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko

Kierownika Zepołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej –

posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalności budowlano – konstrukcyjnej (lub posiadającego równoważne

kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz

członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co

najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu

budową, ORAZ 3) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko inspektora

nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub posiadającego równoważne

kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz

członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu

budową, ORAZ 4) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko inspektora

nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (lub posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach

określonych zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w

nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową. Inspektorzy nadzoru powinni posiadać

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane,
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odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

z 2018 r., poz. 2272 ze zm)). Zaleca się, aby osoby przewidziane do pełnienia funkcji w Zespole

Inspektora Nadzoru władały językiem polskim w mowie i piśmie (stopień znajomości bardzo dobry –

również w odniesieniu do języka technicznego). W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa

polskiego podczas realizacji niniejszego zamówienia należy zapewnić udział tłumacza. 

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: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w

oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 wymaga

złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do

reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: 1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. 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 ustawy

Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
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doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W sytuacji

określonej w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca 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. 6.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia - na wezwanie Zamawiającego - w odniesieniu

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4) ppkt. 1) i 2) niniejszego ogłoszenia. 7.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw)

podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert. Zamawiający zaleca podanie kwoty lub

procentowego udziału zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy w

stosunku do całości zamówienia. Wskazanie niniejszego nastąpi w „Formularzu oferty”. 8. Zasady i

warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy. 9.

Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do

podwykonawstwa części zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, tj. pełnienie funkcji

Kierownika Zepołu Inspektora Nadzoru – inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu winne być załączone w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia – dopuszcza się łączne spełnienie

tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku

braku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia, przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy podlegają

wykluczeniu z postępowania z powodu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 13. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa

w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

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

realizacji zamówienia: wszystkie czynności związane z wykonywaniem usługi, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 15. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa

w ppkt. 14 powyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub

osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do

samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, tj. inspektorów nadzoru. 16. W trakcie realizacji

zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów, o których mowa

ppkt. 14 powyżej na zasadach przewidzianych we wzorze umowy – III części SIWZ. Zamawiający

zaleca, aby Wykonawca zapewnił sobie możliwość egzekwowania od podwykonawcy (np. poprzez

zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach zawieranych z nim) dokumentowania spełnienia

wyżej wymienionych wymogów i przedkładania przez podwykonawcę dokumentów w celu

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności kontrolnych, o ile spełnienie tych wymogów będzie

realizowane przez podwykonawcę.

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
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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 wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i

dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne, 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który

złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający żąda od

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany

jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt.

III.4) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.

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 potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)

wykaz usług wykonanych spełniających warunki o których mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 1) niniejszego

ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji Dla

Wykonawców - I części SIWZ; 2) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym

mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 1) niniejszego ogłoszenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których

mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
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były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału postępowaniu; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 2)-4) niniejszego

ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 6 do IDW. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

nie dotyczy

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 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Podstawowym elementem oferty jest złożony pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

opatrzony własnoręcznym podpisem „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres

informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ lub na nim. 2. Oferta musi być

podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 1) osoby

uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne

pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub

odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty; 3)

przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do

poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą,

chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie, o

którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia - w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

opatrzonej własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentacji; 2) zobowiązanie (w

oryginale) podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. - w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - w oryginale; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale

albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) pełnomocnictwo do
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składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - w oryginale, lub kopii poświadczonej notarialnie

za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza; 5)

Wykaz cen (sporządzony zgodnie z wzorem – Załącznik nr 9 do IDW - I części SIWZ) - w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności, opatrzonej własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną

do reprezentacji; 6) dowód wniesienia wadium. Dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) i III.5)

niniejszego ogłoszenia nie należy składać wraz z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego

wystosowane po otwarciu ofert. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.4) ppkt. 3) niniejszego

ogłoszenia należy złożyć – po otwarciu ofert - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, chyba że

Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wtedy oświadczenie o takiej treści może zostać

złożone wraz z ofertą. 4. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o

podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z

2016 r., poz. 1126 ze zm.). 5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta musi

być zabezpieczona wadium. 7. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

oświadczeń o braku podstaw wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp,

dokumentów i oświadczeń z art. 26 ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8.

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie

poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób

uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty

ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), z

zastrzeżeniem sposobu złożenia dowodu wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż

pieniężna) oraz stron oferty zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa określonego w IDW - I części

SIWZ, a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron

(np. przed podpisem w „Formularzu oferty”). 9. Za kompletność złożonej oferty, która nie została

ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 10. Przy składaniu oferty należy

wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do IDW. Ryzyko błędu przy przepisywaniu

wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez

Zamawiającego obciąża Wykonawcę.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia

wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium w

pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 86 1020 2212

0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: „Wadium, nr sprawy JRP.271.1.1.2019”. Do oferty należy dołączyć

potwierdzenie wykonania przelewu na wskazane konto Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia

wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z

ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 5. Za termin wniesienia wadium w formie

pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w ppkt. 3.

powyżej. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu

poprzedzającym może okazać się zbyt późne. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w

formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta

gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Kserokopię

dowodu wniesienia wadium np. kserokopię gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej należy wpiąć

trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w

przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wadium musi

zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu

składania ofert.

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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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: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 
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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:

 

Czas trwania: 

 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Całkowita Cena ryczałtowa brutto 60,00

Doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, który zostanie skierowany do realizacji niniejszego zamówienia
40,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych przepisami ustawy Pzp, a

ponadto w sytuacjach i na zasadach wskazanych poniżej postanowień. 3. Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści zawartej oferty w zakresie: 1)

terminów, w następujących przypadkach: a) zmiany terminu lub zasad realizacji Projektu

dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, w tym zmiany zasad kwalifikowania

wydatków, b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: - wydłużenia procedur

udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, - zawieszenia robót przez Zamawiającego z

powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonania robót budowlanych

składających się na Projekt, - wystąpienia siły wyższej, - z powodu nie przewidzianego braku płynności

finansowej u Zamawiającego, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych

przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy któregokolwiek z

nadzorowanych Zadań, - o którym mowa w § 5 ust. 9-10, § 6 ust. 3 Wzoru umowy - III części SIWZ, 2)

wynagrodzenia, płatności w zakresie: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, e) o którym mowa w § 5 ust. 9-10 Wzoru

umowy - III części SIWZ, - jeżeli zmiany określone w lit. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 3) zmiany personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w

ofercie, na zasadach określonych w § 7 Wzoru umowy - III części SIWZ, 4) w przypadku uchwalenia lub

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych,

zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po

zawarciu Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do Umowy,

5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji

lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące w zakresie realizacji
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POIiŚ, 6) zmiany numeru rachunku bankowego. 4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń

uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej. 5. W sytuacji wystąpienia

okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po

zmianie Umowy. 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. b) powyżej

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej

na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji

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

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są

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

minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie

przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 7. W

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. c) powyżej Wykonawca jest uprawniony

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o

których mowa w ust. 3 pkt 2) lit. c) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze

zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) lit. c) powyżej. 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności

wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. d) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
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gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o

których mowa w ust. 3 pkt 2) lit. d) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze

zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) lit. d) powyżej. 9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany

wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 2), lit. a), b), c) i d) obejmować będzie wyłącznie

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

wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze nie

wykonano. 10. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi

określone w wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian, 2) propozycję dotyczącą

jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek w jaki sposób

zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, 3) szacunki dotyczące wpływu zmian

na wynagrodzenie należne Wykonawcy, 4) uzasadnienie. 11. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo

Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną

propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając

zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane ppkt. 10 powyżej. 12. W przypadku

upływu terminu podanego w ppkt. 11 powyżej i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych,

traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 13. Do przesłanych zmodyfikowanych

propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ppkt. 11 i 12 powyżej. 14. Każda zmiana do Umowy,

poza sytuacjami w niej opisanymi, wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana

poprzez sporządzenie aneksu do Umowy. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych zmiana danych adresowych oraz zmiana osób reprezentujących i

Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-05-17, godzina: 12:00, 

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 

> 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: 

1. Stosownie do treści art. 8a ust. 1 ustawy PZP Zamawiający względem osób fizycznych, których dane

bezpośrednio pozyska od nich w związku ze złożeniem oferty zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje, że: 1) Administratorem pozyskanych danych

osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”; 2) z inspektorem ochrony

danych osobowych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” można się

skontaktować e-mailowo: iod@orlistaw.pl, telefonicznie 62 763 56 75, pisemnie na adres: Zakład

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków; 3) pozyskane dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b , c i e RODO w celu: − zawarcia i wykonania

Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, −

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, − wykonania zadania realizowanego w

interesie publicznym. 4) dostęp do pozyskanych danych posiadają upoważnieni pracownicy Związku

ponadto odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
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zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podmioty

przetwarzające dane w imieniu Administratora; 5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez

czas niezbędny do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora i zabezpieczenia

interesów Administratora; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

niezbędnym do dokonania wyboru oferty; 7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoba, której dane

zostały pozyskane posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

dotyczących tej osoby; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pozyskanych danych

osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO; 9) osobie, której dane zostały pozyskane nie przysługuje: − w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pozyskanych

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Stosownie do treści art. 8a ust. 2 ustawy PZP w

związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15

ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu. 3. Stosownie do treści art. 8a ust. 4 ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


