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Ogłoszenie nr 609681-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Gmina Polkowice: „Przebudowa pałacu w Suchej Górnej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
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
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: INVESTTEAM SPÓŁKA CYWILNA Aleja Jana
Matejki 2 lok. 25 50-333 Wrocław tel. +48 785 99 36 40 NIP: 896 149 55 15 REGON:021140704
adriana.muszynska@investteam.pl
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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 Polkowice, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek 1 , 59100
Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 84 74 121, e-mail zp@ug.polkowice.pl, faks
076 72 46 780.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.ug.polkowice.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
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi

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:
INVESTTEAM S.C. – BIURO, ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław

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: „Przebudowa pałacu w Suchej Górnej”
Numer referencyjny: ZP.ITTM.SG.PN2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
„Przebudowie pałacu w Suchej Górnej”. Teren planowanej inwestycji znajduje się we wschodniej
części wsi Sucha Górna. Budynek pałacowy usytuowany jest na dz. nr 320/1 obręb Sucha Górna w
gminie Polkowice. Administracyjnie Sucha Górna leży w gminie i powiecie polkowickim, w
województwie dolnośląskim. Ideą przebudowy pałacu jest maksymalne zachowanie zastanego stanu
odtworzenie wartości historycznych przy jednoczesnym niezbędnym przystosowaniu obiektu do
założonej nowej funkcji obiektu kulturalnego oraz dostosowaniu do obecnych wymagań przepisów dla
tego rodzaju obiektów. Z tego względu przewidziano dobudowanie klatki schodowej uwzględniającej
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wymagania ewakuacyjne z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonalnie
powiązana z istniejącym holem. Projektowana klatka jest o konstrukcji żelbetowej z obudową i
zadaszeniem szklanym. Dodatkowa strefa wejściowa pozwala jednocześnie zintegrować funkcję
zewnętrznego amfiteatru wykorzystując rozbudowany istniejący taras w przyziemiu jako jego scenę.
Zakres przebudowy: adaptacja pomieszczeń pałacowych na cele kultury (biblioteka, sala
widowiskowa), edukacji najmłodszych (punkt przedszkolny) i administracji (wraz z salą
konferencyjną), przebudowa wejść do budynku oraz dróg komunikacyjnych polegająca między innymi
na: dobudowie klatki schodowej z winda przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
zagospodarowanie i urządzenie terenu pod kątem nowej funkcji rekreacyjno-kulturalnej (amfiteatr),
dojść, miejsc postojowych. Zestawienie powierzchni i kubatury Powierzchnia użytkowa razem :
1.713,45 m2 Powierzchnia zabudowy : 594,00 m2, w tym: - Istniejący budynek po rozbiórkach 558,34
m2 - projektowana rozbudowa 35,66 m2 Kubatura razem: 10.268 m3 Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określają: dokumentacja projektowa pn. PRZEBUDOWA PAŁACU W SUCHEJ
GÓRNEJ UL. OKRĘŻNA, DZIAŁKA NR EW. 320/1, SUCHA GÓRNA Jednostka ewidencyjna
021604_5 Polkowice - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0012 Sucha Górna (załącznik nr 6 do
SIWZ) autorstwa OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Starowiejskiej 1H/2.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45112700-2
45112710-5
45200000-9
45210000-2
45300000-0
45320000-6
45310000-3
45400000-1
45450000-6
45453000-7
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do
20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie zbieżnym z kodami CPV zamówienia
podstawowego).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: a) Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia Etap I: protokolarne
przekazanie Inwestorowi Zastępczemu dokumentacji powykonawczej wraz z złożonym wnioskiem o
wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego potwierdzonym przez Starostwo
Powiatowe: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; b) Zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia Etap II: do 65 dni od zakończenia Etapu I - przekazanie Inwestorowi Zastępczemu
uzyskanego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden
milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ii. Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę w wysokości minimum 2 000 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie
zrealizowanych robót budowlanych polegających co najmniej na:

co najmniej 1 (jednej)

wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o
łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto, polegającej na
remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej (obiekt budowlany wg
klasyfikacji PKOB o symbolu 122) obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno– budowlanej,
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, drogowych.

co najmniej 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 000
000,00 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. Pod nazwą „budynek
użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty
lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (definicja
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. z dnia 15 czerwca
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2002 r. ze zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie). • Oraz dysponują lub będą dysponować:

Dyrektor/Kierownik Kontraktu (1 osoba)

posiadający łącznie: a) wykształcenie wyższe techniczne, b) uprawnienia bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi
zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394). c) co najmniej 1 realizację jako Dyrektor/Kierownik Kontraktu wykonanej
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości
robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie
lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, drogowych. d) co najmniej 1 realizację jako Dyrektor/Kierownik
Kontraktu wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty
budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegającej na
remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji
zabytków lub rejestru zabytków.

Kierownik budowy (1 osoba) posiadający łącznie: a)

wykształcenie technicznie, b) uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dn. 28.04.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). c) co najmniej 5
lat doświadczenia jako kierownik budowy, d) co najmniej 1 realizację jako kierownik budowy
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wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o
wartości robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto, polegającej na remoncie,
przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji lub rejestru
zabytków, obejmującej co najmniej prace konserwatorskie, prace w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, drogowych, e) osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży
konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych
prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 18 miesięcy.

Kierownik robót w

branży elektrycznej (min. 1 osoba) posiadający łącznie: a) wykształcenie techniczne, b) aktualne
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dn. 28.04.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). c) co najmniej
5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych
lub kierownika budowy,

Kierownik robót w branży sanitarnej (min 1 osoba) posiadający łącznie:

a) wykształcenie techniczne, b) aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn.
28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). c) co najmniej 5-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy, Zamawiający nie
dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Kontraktu z funkcją Kierownika budowy. Ocena spełnienia
ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji dokumentów.
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: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
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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:
TAK, ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
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:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 2) Wykaz
robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź 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, 3) Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 4) odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 5) dokumenty potwierdzające że
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000
000,00 PLN (jeden milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6) dokumenty
potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 2
000 000 zł.
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)
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale V pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na
wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale V pkt.
2 SIWZ. 2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik. 3) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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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
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:
50 000,00 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.).
Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych
instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien
być wystawiony na Zamawiającego, tj. Gminę Polkowice, mieć formę oświadczenia
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

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
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

cena brutto

60,00

Okres gwarancji

20,00

2017-10-31, 11:32

16 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e9bf2...

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Dyrektora/Kierownika Kontraktu wyznaczonego
do realizacji zamó

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
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:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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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:

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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz
określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów, o
których mowa w § 17 wzoru umowy. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia
następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: a) zmiana zakresu robót wykonywanych
przez podwykonawców, o których mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach robót objętych
przedmiotem zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1. b) zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z
zapisami §5 ust. 6, c) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przeszkód
spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, (co
obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do
zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, huragan lub trąba powietrzna,
trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu
wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, d) zmiana danych
podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), e) aktualizacji rozwiązań
projektowych z uwagi na postęp technologiczny, f) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji,
g) nieprzewidziane uprzednio okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
których zaliczyć należy min. warunki: atmosferyczne, fizyczne placu budowy, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, wymogi ochrony środowiska, szkody górnicze, h) kolizje z sieciami
infrastruktury, i) konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają
wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, j) usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie
obiektu, k) wady ukryte w istniejącej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji, l) regulacji
prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebne zmiany
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczególności zmiana ustawowej stawki
podatku VAT, a) zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku braku konieczności
uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania, b) zmiany zapisów umownych w
związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3 ppkt. f), tj. w przypadku braku konieczności uzyskania
pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania, c) zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność
spowodowaną błędami projektowymi, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co
obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania
innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, 3) wystąpienia
konieczności wykonania robot dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub
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rzeczowego wykonywanych robót, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu
realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-15, 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
>
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. Oferty należy składać w biurze Pełnomocnika Zamawiającego INVESTTEAM S.C. – BIURO:
budynek (Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.), ul. Opolska 11-19
lok.1, 52-010 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku do godziny
12.00. 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 12.15 w biurze
Pełnomocnika Zamawiającego przy ul. Opolskiej 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław.
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