
Dyrektor Urz ędu Morskiego w Gdyni: Budowa umocnienia dna wzdłuż Falochronu Zachodniego w

Porcie Łeba – Etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

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

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

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

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

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny

14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego 10 , 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

(58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (URL): www.umgdy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.umgdy.gov.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

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.umgdy.gov.pl

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

Tak

www.umgdy.gov.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:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie papierowej, opatrzonej podpisem

uprawnionej osoby.

Adres:

Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub

kuriera na adres Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Polska

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 umocnienia dna wzdłuż

Falochronu Zachodniego w Porcie Łeba – Etap II

Numer referencyjny: ZP.371.26.2020.ASz

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. Przedmiotem zamówienia (zwanego w dalszej części niniejszej SIWZ „Zadaniem”)

jest budowa umocnienia dna wzdłuż Falochronu Zachodniego w Porcie Łeba II Etap, w ramach

którego zostanie wykonane: - umocnienie dna przy głowicy falochronu, - umocnienie dna wzdłuż

kierownicy falochronu - umocnienie dna odcinka przejściowego, - uzupełnienie uszkodzeń w skarpie

narzutu falochronu. 2. Lokalizacja projektowanego umocnienia dnia, stan elementów w części

podwodnej konstrukcji, technologia i kolejność wykonywania robót ujęte są w Opisie Przedmiotu

Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 4 (wraz z załącznikami od I do VIII B) do niniejszej
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SIWZ. 3. Szczegółowy opis konstrukcji umocnienia odcinka głowicy, odcinka podłużnego, odcinka

przejściowego oraz sposób naprawy istniejącej skarpy narzutu falochronu oraz innych rozwiązań,

wymogów itd. w zakresie realizacji wymaganych prac zawiera: - projekt budowlano – wykonawczy

likwidacji przegłębień wzdłuż falochronu zachodniego w Porcie Łeba – załącznik nr II do OPZ

(realizacja robót na podstawie zgłoszenia – dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu w

załączeniu do OPZ – zał. nr III) - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

stanowiąca załącznik nr IV do OPZ. 4. Jako materiał pomocniczy, Zamawiający załącza przedmiar

robót – załącznik nr V do OPZ. 5. Na zakończenie prac wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i

przekazania Zamawiającemu sondażu powykonawczego wraz z wyliczeniem i rozliczeniem kubatur

wykonanych robót czerplanych/zasypowych i atestu czystości dna powykonawczego oraz przekazania

podpisanej przez kierownika robót dokumentacji powykonawczej uwzględniającej faktycznie

wykonany zakres robót sporządzonej na bazie przekazanej dokumentacji projektowej stanowiącej

załącznik nr 1 do zgłoszenia nr WI-IV.7843.1.34.2019.TH – załączniki nr II i III do OPZ. Ilość

egzemplarzy do przekazania Zamawiającemu w/w elementów dokumentacji powykonawczej – 3

(trzy) . 6. W ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania,

uwzględniający zaawansowanie (przerób) robót na kwotę 1 mln zł brutto w roku 2020 oraz pozostały

zakres robót do rozliczenia w roku 2021; harmonogram będzie musiał być opracowany na podstawie

załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, który powinien zawierać wykonanie wszystkich

elementów przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i podmiotów

zaangażowanych w realizację zadania w czasie określonym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca

będzie wykonywał Zadanie zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz

zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i innej, które dotyczą

przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne roboty budowlane, które nie

zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a będą konieczne do realizacji przedmiotu umowy,

jednakże po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wykonanie w formie pisemnej pod

rygorem nieważności. Wykonawca w tym celu zobowiązany będzie przedstawić kosztorys robót

zamiennych.

II.5) Główny kod CPV: 45243000-2

Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Całkowita warto ść 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:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin wykonania zamówienia ustala się następująco: 1) w terminie

do dnia 20 grudnia 2020 roku Wykonawca wykona zakres robót stanowiących przedmiot umowy za

kwotę 1 mln zł brutto; 2) w terminie do dnia 30 października 2021 roku Wykonawca wykona cały

zakres Zadania, z zastrzeżeniem, iż ze względu na posiadane środki budżetowe na dany rok, nie jest

uprawniony do odbioru robót ponad zakres określony w pkt 1 ppkt 1) przed terminem 31.03.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych)

PLN brutto.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.wykonał w okresie

ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie (łącznie): 2 (dwie) roboty budowlane polegające na

budowie, przebudowie lub remoncie morskiej budowli hydrotechnicznej typu nabrzeże, opaska lub

falochron, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101 poz. 645), o łącznej wartości

minimum 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych) PLN brutto. UWAGA: wszystkie roboty

wykonane w ramach jednej umowy (kontraktu) Zamawiający rozumie jako jedną robotę

budowlaną. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: A) minimum 1 (jedną)

osobą, która pełniła będzie funkcję kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.,

poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019

r. r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), legitymująca się minimum 3-letnim doświadczeniem

zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót hydrotechnicznych oraz:

doświadczeniem w kierowaniu minimum 2 (dwiema) robotami budowlanymi polegającymi na

budowie, przebudowie lub remoncie morskiej budowli hydrotechnicznej typu nabrzeże, opaska lub

falochron, w rozumieniu przepisów Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca

1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101 poz.645) o wartości nie mniejszej niż 2

000 000,00 (słownie: dwa miliony) PLN brutto (całkowite wynagrodzenie wykonawcy robót

budowlanych) oraz: posiadającą doświadczenie w kierowaniu minimum 1 (jedną) robota

budowlaną polegającą na likwidacji przegłębień/budowie umocnień dna z użyciem siatek

antykorozyjnych lub materacy /koszy gabionowych wypełnionych kamieniem o wadze

pojedynczego elementu minimum 1,4 tony o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 (słownie:

czterysta tysięcy) PLN brutto. B) minimum 1 (jedną) osobą, która pełniła będzie funkcję

kierownika prac podwodnych II klasy, posiadającą uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia
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17 października 2003 r. o wykonaniu prac podwodnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.397), legitymującą

się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzorowania lub kierowania

pracami podwodnymi.

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:

Informacje dodatkowe: 1) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż

PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia

publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu

nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 2)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o

którym mowa w pkt III.1.2) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykaże samodzielne spełnianie tego warunku.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o

którym mowa w pkt III.1.3) ppkt 1. zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykaże samodzielne spełnianie tego warunku.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o

którym mowa w pkt III.13) ppkt 2. lit. A) i B) zostanie spełniony, jeżeli: albo jeden z wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykaże samodzielne spełnianie tego warunku

albo kilku wykonawców łącznie wykaże wspólnie spełnianie tego warunku . 5) Zamawiający

akceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz

zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii

Europejskiej.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia z postępowania: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert (z art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP); 2) 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 (z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP); 3)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy

PZP); 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
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potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu (z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP); 5) oświadczenia

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 – dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (z art. 24 ust. 1

pkt 15 ustawy PZP); 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenia (z art. 24 ust. 1 pkt

15 ustawy PZP); 7) wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2016 r. poz.

716 (z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP). 7. 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. 8. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Oświadczenie to składane jest w postaci dokumentu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9.Jeżeli wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2-4 – składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b)

powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2) lit. a) powyżej, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca

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

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10 powyżej stosuje się.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument

wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1, powyżej w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10 powyżej zdanie pierwsze

stosuje się.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości lub

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

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Nie wymaga się.

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

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz

Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2)

kosztorys ofertowy 3) Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1-4 SIWZ 4)

Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ (jeżeli dotyczy) 5) Dowód wniesienia

wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w

wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100); 2. Wadium może być wniesione

w jednej lub kilku następujących formach: 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.

310, 836, 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek

Zamawiającego: 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000 Nazwa beneficjenta: Dyrektor Urzędu

Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338Gdynia Polska. Nazwa i adres banku Narodowy

Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk Kod IBAN (IBAN

Code) PL 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000. Kod Swift (Swift Code) NBPLPLPW z dopiskiem

na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ZP.371.26.2020.ASz 4. Skuteczne wniesienie wadium

w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj.

przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – Wykonawca

złożył wraz z ofertą potwierdzenie dokonania przelewu wadium. 6. Treść gwarancji wadialnej nie

może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału

dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania

ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy określa ustawa PZP. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach,

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP,

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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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

Łączna cena ofertowa brutto 60,00

Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót Hydrotechnicznych - STAŻ [KHs] 5,00

Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót Hydrotechnicznych – ILOŚĆ INWESTYCJI

[KHii]
25,00

Okres gwarancji jakości [G] 10,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

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
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej

pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust.

1 ustawy PZP w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: a) zmiany

przepisów prawnych poprzez wprowadzenie nowych aktów prawnych mających wpływ na Zadanie

nieobowiązujących na etapie podpisania umowy, b) nadzwyczajnej zmiany stosunków określonej w

art. 357 kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j.) opisanych w ust. 5 poniżej, c) zaistnieje

konieczność wykonania robót dodatkowych potwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez

obie strony. d) osoby pełniącej funkcję kierownika robót hydrotechnicznych lub kierownika robót

podwodnych II stopnia, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać warunki udziału w

postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz wymagania zgodnie z kryterium oceny

ofert (kryterium doświadczenia) i uzyskać akceptację Zamawiającego; 3. Zamawiający wskazuje, iż

Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 2 niniejszego

paragrafu będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania

Umowy, sposobem wykonania Umowy oraz wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. e) W

uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

podwykonawcy robót lub powierzenie nowemu podwykonawcy wykonania innej niż wskazana w

ofercie, części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
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kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4.

Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 357 kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145

t.j.) na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane

niezwykle rzadko, mające charakter wyjątkowy tj. niedające się normalnie przewidzieć zjawiska

przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne

niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji

gospodarczej w szczególności hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego. 4.1.

Dopuszczalna jest zmiana terminu umowy z powodu zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w

trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 567, poz. 695 i poz. 875 ). 4.2 O ile okoliczności opisane powyżej w

4.1 powodują konieczność zmiany terminu to zostaną w tym zakresie będą dokonane, z

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy. 5. Wykonawca,

który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z

wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest złożyć

pisemny wniosek o zmianę terminu wykonania Umowy, sposobu jej wykonania lub wysokości

wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej powinien zawierać przywołanie

podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz

zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca powinien

precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie

stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku

Wykonawcy przez Zamawiającego. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają innym

postanowieniom regulującym tryb zmiany Umowy. 6. W przypadku zamiany stawki podatku od

towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana

zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto może

ulec odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług.

Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od

dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej

części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana

zmieniona stawka podatku. 7. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: a)
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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, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne., c) zmiany

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2018 poz.

2215 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po

dniu zmiany postanowień umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez Wykonawcę z

instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty

wykonania umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 9-14 poniżej, 8.

Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy

najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego

wprowadzającego zmianę lub zmiany, o których mowa w ust. 8 powyżej. 9. Wniosek powinien

zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz

dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu zmiany

tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w

szczególności: a) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania

umowy obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość

przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do

ubezpieczeń); b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 7, na wysokość kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę; c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zasad, o których mowa w pkt. a powyżej. 10.

W terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić

się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 11.

Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia

otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień

jego wysłania na adres właściwy dla poręczeń pism dla Wykonawcy. 12. W przypadku uwzględnienia

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści

aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obejmie

okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 8. 13. W żadnym przypadku postanowień

niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako roszczenia o zmianę umowy. Każda zmiana
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umowy wymaga jednomyślnej zgody obu stron Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-08-03, godzina: 09:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL

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:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto

podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz.

359). 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148

ust. 2 ustawy PZP. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na

następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000. 4. W przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek

Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta

nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie

wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego

zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających

abstrakcyjność gwarancji. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z

gwarancji aż do ostatniego dnia jej obowiązywania. 6. Treść dokumentu gwarancji, w tym podmiot

Gwaranta, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 7. Szczegółowe wymagania odnoście treści

gwarancji reguluje par. 13 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. W przypadku, gdy

zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

akceptacji projektu ww. dokumentu. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 10. Otwarcie ofert nastąpi

w siedzibie Zamawiającego – świetlica pok. 39, w dniu 03.08.2020 r., o godzinie 10:00.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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