
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr

Henryka Sucharskiego w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino woj. Pomorskie

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: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 542116-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.
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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: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, krajowy numer

identyfikacyjny 19040338300000, ul. ul. Wejherowska 22 , 84241 Gościcino, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. 0-58 6728123, , e-mail ssp-goscicino@poczta.onet.pl, , faks 0-58 6728123.

Adres strony internetowej (URL): www.sspgoscicino.edu.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: Inny (proszę określić):

Szkoła

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.sspgoscicino.edu.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.sspgoscicino.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr

Henryka Sucharskiego w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino woj. Pomorskie

Numer referencyjny: SSP-G.271.05.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie

wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na działce nr

1123 obr Gościcino gm. Gościcino 1. Zakres, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie

rozbudowy budynku o pomieszczenie sali zajęć przedszkolnych zlokalizowanej w poziomie

przyziemia, w części północno-zachodniej budynku. Ponadto zaprojektowano zabudowę części

dziedzińca szkoły w tym samym poziomie, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. A.

Branża budowlana a. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe. b. Wykonanie fundamentów, murów i

stropów żelbetowych. c. Montaż stropodachu wraz z pokryciem. d. Montaż ślusarki aluminiowej

zewnętrznej i wewnętrznej. e. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. f. Roboty wykończeniowe

zewnętrzne. w tym remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. B. Branża elektryczna a)
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Instalacja rozdziału energii, b) Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtykowych i oświetlenia c)

Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia centrali wentylacyjnej i elementu grzewczego rynien

spustowych d) Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych W tym należy: a. dokonać

rozbudowy istniejącej rozdzielnicy R4 o dodatkowe zabezpieczenia nadmiarowo- prądowe dla

instalacji gniazd i oświetlenia (dla pomieszczeń sali zajęć, zaplecza sali zajęć, gabinetu) oraz

rozłącznik bezpiecznikowy zasilający dodatkową rozdzielnicę Rpg b. zainstalować nową rozdzielnicę

Rpg w pomieszczeniu gospodarczym C. Branża instalacyjna 1. Centralne ogrzewanie 2. Instalacje

sanitarne-kanalizacji sanitarnej 3. Kanalizacja deszczowa 4. Wentylacja mechaniczna

II.5) Główny kod CPV: 45262800-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262700-8

45453000-7

45111200-0

45111300-1

45262210-6

45262310-7

45262520-2

45410000-4

45442100-8

45442110-1

45432111-5

45330000-9

45421000-4

45421160-3

45233222-1

45321000-3

45231300-8

39160000-1
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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: 1. Zamawiający przewiduje

udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,. 2. Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w niniejszym

zamówieniu. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia

podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego

wartości.

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: 2017-09-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-09-29

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został

zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 29.09.2017 r z tym że: a) wszystkie roboty

budowlane wewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez

Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 25.08.2017 r., jednak
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nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić

roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do dnia 29.09.2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia łącznie z robotami

zewnętrznymi i wyposażeniem Sali chemicznej w meble szkolne .

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące

swym zakresem roboty remontowe o wartości brutto minimum 300 000 złotych każda, wykonane

w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, tj.: w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3

pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422);

b) dysponuje co najmniej trzema osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które

posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z

późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych

specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane

wykonawcze w tej specjalności:  Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych,  Kierownikiem robót posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Uwaga 1: W

przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę

wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich,

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu

złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego

na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji

przez jedną osobę. Uwaga 3: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania

robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)

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

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

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 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
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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.Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o

których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o

zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — niżej wymieniony dokument

składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego

zdolnościach Wykonawca polega, niżej wymieniony dokument składany jest w odniesieniu do

każdego z tych podmiotów): 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. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1— składa wyciąg z innego

odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1. 3.Dokumenty, o których

mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 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 ust. 2, 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.
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Ust. 3 stosuje się. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu 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, 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; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną

liczbę Części zamówienia. 3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią

Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Wraz z ofertą Wykonawca
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złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie; 2) Dokument potwierdzający

posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Oryginał dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 4) Zobowiązanie

innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia-o ile ma zastosowanie. 5) Inne dokumenty wymagane przez przepisy

ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia. Uwaga ! Jeśli

Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich

zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w

terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być

udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww.

obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie

tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako

niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze

zm.). 5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony

wypełniony Formularz oferty. 6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty,

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające

pełnomocnictwa. 7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1

rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez

Zamawiającego dokumentów. 9. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych

dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7

października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 10. Zaleca

się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez

osobę/y podpisujące ofertę.

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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Nie

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 2. 500.00 zł

słownie : dwa tysiące pięćset złotych 2. Wadium może być wnoszone 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 pienionym,

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 2014 r. poz. 1804) 3. Wadium w formie

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Nr konta: 47 1160 2202 0000

0002 6038 8019 z podaniem tytułu: wadium – Z dopiskiem: Przetarg nieograniczony- Przebudowa

i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie wraz z instalacjami

wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na działce nr 1123 obr

Gościcino gm. Gościcino Nr sprawy ZNAK: SSP-G.271.01.2017 4. Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia

wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać

przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w

formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym rachunku bankowym.

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty

wadium na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium powstałe na

skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do

całości oferty). W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od

spełnienia przez beneficjenta (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie,84-241 Gościcino

ul. Wejherowska 22 woj. Pomorskie dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do

zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Samorzadowej szkoły Podstawowej w

Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino, albo żądania potwierdzenia przez

notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należy do osób umocowanych do występowania

w imieniu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul Wejherowskiej 22 , albo

żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo przedłożenia

dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do

występowania w imieniu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej

22 ,84-241 Gościcino,woj. pomorskie z żądaniem zapłaty). 7. Zamawiający zwróci wadium na

zasadach określonych w ustawie. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w
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ustawie.

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:

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:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

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:
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Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (Pg) min. 36 m-cy – max. 60 m - ce 40,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji Nie

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

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:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zakazuje się zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) wykonawcę,

któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia,

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w

wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 2)

innych zmian określonych poniżej: a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Wystąpienia konieczności

zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia

losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje

przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających

warunki określone w SIWZ. c) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji

zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę

spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich

wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. d) Wystąpienia konieczności zmiany

osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny

niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. e)

Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te
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nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób,

na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia

wniosku Zamawiającego. f) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej

od niego jako profesjonalisty, a także w przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy. g) W zakresie

przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania

przedmiotu umowy. h) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych

następującymi okolicznościami: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie ze szczegółowym opisem, - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych, -

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy i) zmiana osób wymienionych

w wykazie, o którym w § 5 ust. 2 umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu

określonego w § 2 ust. 3 umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego; b)

konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej przedmiot

zamówienia; 2) odmowy lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3)

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć

odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 4) działania

siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na

terminowość wykonywania robót; 5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 6) odmiennych, od przyjętych w

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, warunków geologicznych, istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy; 7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji

opisującej przedmiot zamówienia, warunków terenowych, w szczególności istnienie nie

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 3. W przedstawionych

w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub

przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i

zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2

pkt 1. 4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=61...

18 z 22 29.06.2017, 15:06



wykonania robót lub ich części, tempo robót, według Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich

zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa

robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 5. Zamawiający

dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest

możliwe, jeśli: 1) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. 2) stały się konieczne na skutek ujawnienia

przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) pozwolą osiągnąć obniżenie

kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji

projektowej, 4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie,

dokumentacji projektowej, 5) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń

wymienionych ust. 1 pkt 2 lit.a-h, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany

materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą

korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych

materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2)

powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na

postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 8. Zmiany, o których mowa w ust. 7

niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o

którym mowa w § 8 ust. 2. Natomiast rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, o których mowa w

ust. 5 nastąpi kosztorysem różnicowym, który zostanie opracowany przy zachowaniu cen

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy wystąpi konieczność

dokonania robót innego rodzaju niż w zakresie podstawowym roboty te będą rozliczane na podstawie

kosztorysów opracowanych w oparciu o minimalne ceny z biuletynu cen robót zeszytów

SEKOCENBUD za okres ich wykonania. W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane

zostaną KNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. O

konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po
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sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez

Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 9. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) 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. 10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 pkt 1

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia

odpowiednio w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że

zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. 11. W sytuacji

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę

umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia,

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji

ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu

Umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z podwyższeniem wysokości

płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio

o różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dania zawarcia umowy, a wynagrodzeniem

minimalnym wynikającym z nowo wydanych przepisów. 12. W sytuacji wystąpienia okoliczności

wskazanych w ust. 9 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany

wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją

postanowień umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
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składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu

umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe

koszty realizacji przedmiotu umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą

zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 13. Zamawiający po dokonaniu

analizy wniosków, o których mowa w ust. 10-12, wyznacza datę negocjacji, w celu ustalenia

ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 14. Zmiana Umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia

jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 15. Wszelkie zmiany

do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017-07-14, godzina: 10:00,

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

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Miejsce składania ofert: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska

22,84-241 Gościcino – sekretariat do dnia 14.07.2017 r., do godziny 10:00 zaadresować zgodnie z

opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania

terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania

przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 14.07.2017 r. roku, o godzinie 10:15. 5. Otwarcie ofert

jest jawne. 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie

www.sspgoscicino.edu.pl informacje dotyczące: 1) - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia; 2) - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) -

ceny,

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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