
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni: „Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasażerskiego w

morskim porcie rybackim”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8

Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt pn: „Krynica Morska –

rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”.

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

Ogłoszenie nr 773744-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 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:

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 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)
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Tak

https://www.umgdy.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

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:

Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub

kuriera na adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – pok. nr 8 (kancelaria ogólna)

Adres:

Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – pok. nr 8 (kancelaria

ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Krynica Morska - Rozbudowa pirsu

pasażerskiego w morskim porcie rybackim”

Numer referencyjny: ZP.371.52.2020.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 jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.

„Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 2. Niniejsze

zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności
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walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Projekt pn: „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie

rybackim”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przedłużenia istniejącego pirsu

pasażerskiego oraz zabezpieczenia skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie w Krynicy

Morskiej. 4. Roboty budowlane związane z przedłużeniem istniejącego pirsu pasażerskiego zostaną

wykonane na podstawie dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego, tj.: 1) Dokumentacja

Projektowa (Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze) – Załącznik nr 11 i 12 do SIWZ 2)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 13 do SIWZ 3) Przedmiary

Robót – Załącznik nr 14 do SIWZ 5. Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem skarpy wraz z

wydłużeniem nabrzeża zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez

Wykonawcę na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 3

do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia będzie wykonany przy uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w

decyzjach, pozwoleniach oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do

SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania

ofert częściowych. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których

mowa w §12 ust. 4 pkt 26 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie osoby wykonujące

czynności opisane w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. osoby wykonujące

prace fizyczne i operatorzy sprzętu, na cały okres realizacji Umowy 10. Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na wykonaniu

tego samego typu robót jak objęte zakresem przedmiotu zamówienia, dotyczących wykonania robót

związanych z przedłużeniem pirsu, zabezpieczeniem skarpy lub wydłużeniem nabrzeża, w tym prac

towarzyszących niezbędnych od wykonania powyższego zakresu. Zamawiający wskazuje, że

warunkiem udzielenia takich zamówień będzie zagwarantowanie przez Wykonawcę nie gorszej jakości

wykonania robót budowlanych od realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz

zaakceptowanie przez Zamawiającego wynegocjowanej umowy i terminu wykonania robót. Wartość

możliwych zamówień w powyższym zakresie została ustalona do 15% wartości zamówienia

podstawowego. 11. 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. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ

oraz jej integralnych załącznikach.
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II.5) Główny kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45100000-8

45200000-9

45233120-6

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

polegających na wykonaniu tego samego typu robót jak objęte zakresem przedmiotu zamówienia,

dotyczących wykonania robót związanych z przedłużeniem pirsu, zabezpieczeniem skarpy lub

wydłużeniem nabrzeża, w tym prac towarzyszących niezbędnych od wykonania powyższego zakresu.

Zamawiający wskazuje, że warunkiem udzielenia takich zamówień będzie zagwarantowanie przez

Wykonawcę nie gorszej jakości wykonania robót budowlanych od realizowanych w ramach

przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego wynegocjowanej umowy i

terminu wykonania robót. Wartość możliwych zamówień w powyższym zakresie została ustalona do

15% wartości 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:  17  lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 31.10.2022

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na 17 miesięcy od

daty zawarcia Umowy, ale nie później niż do 31 października 2022 r. 2. Wykonawca jest zobowiązany

do wykonania dokumentacji projektowej dla robót w zakresie zabezpieczenia skarpy wraz z

wydłużeniem nabrzeża i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na ten zakres robót

nie później niż w 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 3. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu

zamówienia zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez

Wykonawcę zatwierdzonym przez Zamawiajaącego w trybie określonym w umowie.

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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z

przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność 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): a) co najmniej dwie usługi, których

przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego morskiej budowli hydrotechnicznej2), takiej

jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Przy czym każda z usług dotyczyła projektu,

w którym wartość robót hydrotechnicznych była nie mniejsza niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN

brutto; b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu morskiej budowli

hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości

nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1) Wykonawca
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może wykazać się zadaniem, które spełnia jednocześnie wymogi, o których mowa w lit. a)-b)

powyżej lub wykazać się odrębnymi zadaniami spełniającymi wymogi, o których mowa w lit. a)-b)

powyżej 2) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jaki

powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101,

poz. 645 ze zm.) 3) Przez wykonanie roboty budowlanej należy rozumieć co najmniej podpisanie

protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 4) 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 obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww.

przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 2. Skieruje do realizacji

niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania:

1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta, posiadającą: - uprawnienia do

projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej; - co najmniej 4 letnie doświadczenie

zawodowe przy projektowaniu5), jako projektant w zakresie posiadanych powyższych uprawnień

(nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w powyższym zakresie), - doświadczenie polegające

na uczestniczeniu w opracowaniu, jako projektant w branży hydrotechnicznej co najmniej dwóch

projektów budowlanych morskiej budowli hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże

lub umocnienie brzegu. Przy czym wartość robót hydrotechnicznych w każdym z tych projektów

była nie mniejsza niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto3); 2) 1 (jedną) osobę, która będzie

pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą: - uprawnienia budowlane w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej - co najmniej 4 (czteroletnie) doświadczenie zawodowe w pełnieniu

funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

(nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w powyższym zakresie), w tym pełnienie powyższej

funkcji, przez cały okres realizacji (od rozpoczęcia do zakończenia) lub przez okres minimum 12

miesięcy, na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowli hydrotechnicznej2),

takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości nie mniejszej niż 5

000 000 (pięć milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1) Zamawiający nie dopuszcza

łączenia ww. funkcji przez jedną osobę 2) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie

warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 3) Przez wykonanie projektu budowlanego

należy rozumieć odebranie go na podstawie protokołu lub innego dokumentu przez zamawiającego;
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4) Jako zakończenie roboty budowlanej należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru

robót lub równoważnego dokumentu 5) Przez „doświadczenie zawodowe przy projektowaniu”

należy rozumieć okres wykonywania projektów liczony od daty podpisania umowy do dnia

wykonania projektu (daty na projekcie) 6) 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 obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany

będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; 7) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 8)

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane 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; 9) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych

przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do

prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim

UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i

okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn.

Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 10) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla

stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne

zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

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

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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

1. 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) 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; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8

ustawy Pzp) 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; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
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organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), 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 4) 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 (Załącznik nr 2a do SIWZ); 5)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- z art. 24 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp (Załącznik nr

2b do SIWZ); 6) oświadczenia 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 (Załącznik nr 2c do SIWZ). 2. Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-3) – składa dokument lub dokumenty

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

odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 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, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 pkt 2)

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 4.

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,
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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 3 powyżej stosuje się. 5. 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 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 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. 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

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, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały

wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

inne dokumenty (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); 3) wykaz usług wykonanych w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

opisanego w pkt 3, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

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

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 4)
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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 (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

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 wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w

wysokości: 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) PLN. 2. Wadium może być wniesione w: 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 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, 81-338 Gdynia 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.371.52.2020.ASz” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z

chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w
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rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, 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 – dokument potwierdzający dokonanie

przelewu wadium został załączony do oferty. 6. Treść gwarancji wadialnej nie może zawierać

postanowień uzależniających jego dalsze obowiazywanie 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:

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:
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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:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
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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 ofertowa 60,00

Doświadczenie Projektanta 15,00

Doświadczenie Kierownika Budowy 15,00

Okres gwarancji jakości 10,00

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

nieograniczony)
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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

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:
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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

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w

następujących okolicznościach: 1) w zakresie terminu wykonania Umowy: a. w razie wstrzymania

realizacji Umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków
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sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (tj.

niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) i niekorzystnych warunków

atmosferycznych, które zprzyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie Umowy lub też

innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania

realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe

wykonanie robót; b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń

lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w

dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z

tych okoliczności; c. przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni

oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego; d. przekroczenia przewidzianych

przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami

określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie

Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawa; e. przestojów

spowodowanych niewykonaniem zakresu prac przez gestorów sieci - o liczbę dni przekroczenia

terminów wynikających z zawartych umów; f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia

istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych

i nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub

hydrologicznych, które są niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o

charakterze naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco

odmienne warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji

podziemnych – o liczbę dni niezbędnych do opracowania rozwiązania zamiennego i usunięcia

przeszkody; 2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a. w razie konieczności wykonania prac lub

robót nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, PFU oraz w SIWZ, których

konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót i konieczność ich wykonania nie dała

się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego

wykonawcy robót budowlanych, b. w razie zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej

stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką. c. w razie wysokości minimalnego

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

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę d. w razie zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; e. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
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planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

wykonawcę. 3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają

wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego

wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego

pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego

wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego: 1) w przypadku zmiany, o

której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie

związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której

mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub 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, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w

kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 2) w

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. d, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym

wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany

zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. d) 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. 2 pkt. 2) lit. d. 3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2

pkt 2 lit e) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.

2 pkt. 2) lit. e) 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. 2 pkt. 2) lit. e 4. Roszczenia określone w ust. 2 pkt 2 lit c-e przysługują Wykonawcy
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wyłącznie, jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy lub też została aneksowana

na taki dłuższy okres. 5. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku

Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem

odmowy wprowadzenia zmiany. 6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn

określonych w ust. 2 pkt. 2) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 7. Strony umowy, niezwłocznie,

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpi lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten

wpływ dołączając do powyższej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w

szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji

zamówienia, 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z działaniem COVID-

19nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub

kontrolnych, 3) wstrzymania dostawy przedmiotu zamówienia lub trudności w realizacji usługi

transportu, 4) innych okoliczności, które umożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość

wykonania umowy, 5) okoliczności, o których mowa w pkt. a)-d), w zakresie w jakim dotyczą one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności

związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z

Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy

lub czasowe zawieszenie wykonania umowy, 2) zmianę sposobu wykonania dostawy, 3) zmianę

zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod

rygorem nieważności. 10. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy

interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany

Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany Umowy. 11. Zmiany Umowy w zakresie

terminu nastąpią wyłącznie w zakresie, w jakim okoliczności leżące u podstaw zmiany, a opisane

powyżej, pozostają w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z niemożnością dotrzymania

terminu końcowego, w szczególności dotyczą robót leżących na ścieżce krytycznej Przedmiotu

Umowy. 12. Przesłanki zmiany Umowy stosuje się z zastrzeżeniem szczególnych postanowień

Umowy związanych z kryteriami oceny ofert. W szczególności okoliczności dające podstawę do

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2fa1d3...

21 z 23 30.12.2020, 12:48



zmiany Umowy nie będą mogły stanowić podstawy do jej zmiany, jeżeli objęte są ryzykiem przejętym

przez Wykonawcę w ramach jego zobowiązania określonego w Ofercie.

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: 20.01.2021, godzina: 09:00,

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

> Oferta musi być sporządzona w JĘZYKU POLSKIM. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub

pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza ujęcie w

ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem

posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W

takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te

materiały lub urządzenia. Jeżeli w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt

dostarczany przez konkretnego Wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów
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lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez

Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.

Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości

dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia

we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość

zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach robót, przez

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym

charakteryzują się produkty lub materiały i urządzenia dostarczone przez konkretnego Wykonawcę,

pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów o

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarach

robót, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Zgodnie z art.

30 ust. 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań

równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie

powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez

niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Otwarcie ofert nastąpi w

siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 20.01.2021r., o godzinie 09:30. W zaistniałej sytuacji

zagrożenia epidemicznego informujemy, że publiczne sesje otwarcia ofert przetargowych w

postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, odbywają się w formie transmisji on-line. Link do kanału: https://www.youtube.com

/channel/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ
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