
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o.: Wykonanie w systemie

„zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i

budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Makowie Podhalańskim.

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

Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0516/17 pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Makowie Podhalańskim” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona

Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemów gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka

odpadami – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Ogłoszenie nr 658652-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.
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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

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: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o.,

krajowy numer identyfikacyjny 12057049200000, ul. ul. 3 Maja , 34220 Maków Podhalański, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 338 770 045, e-mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl, faks

338 770 045.

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

Spółka Komunalna

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
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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)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://www.ekoskawa.pl/index.php/ogoszenia-o-przetargach-ze-rodkow-unijnych

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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko – Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków

Podhalański
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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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i

wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i

wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim.

Numer referencyjny: ES.ZP.23/2018

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

4 z 27



budowlane: Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym

zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami

zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a także demontaż i rozbiórkę istniejących budynków

magazynowych na terenie lokalizacji PSZOK, objętych inwentaryzacją, stanowiącą załącznik do PFU.

2)Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz Robót

odpowiadających pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w

szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką

budowlaną,prawem polskim i UE. 3) Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią

SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które

w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter oferty lub wykonanie Robót; 4)

Wykonawca winien uwzględnić, iż prace rozbiórkowe i budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie

zabudowy usługowej i przemysłowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie

Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej eksploatacji sąsiadujących obiektów oraz nie

powodowały nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców. 5) Wykonawca (lub upoważniony przez niego

Przedstawiciel Wykonawcy) zobowiązany jest do odwiedzenia i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich

czynników koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu. Przeprowadzenie wizji

miejsca Robót przez Wykonawcę winno być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

Projektowanie 6) Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną Dokumentację Projektową dla

wszystkich Elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie elementy

Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz przez właściwe

organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie

obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano w

PFU. 7) W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i

zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do

projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego

wykonania Dokumentów, a w szczególności Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem

Budowlanym, w tym między innymi: a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych

dla obszaru objętego Przedsięwzięciem; b) przeprowadzi badania geologiczne podłoża gruntowego w

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (PSZOK); c) pozyska

wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla

prawidłowego wykonania Dokumentów (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji

Robót. 8) Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwego organu kompletny Wniosek o
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Pozwolenie na Rozbiórkę i Wniosek o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi

załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę/

Rozbiórkę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne

niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na

Budowę/ Rozbiórkę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje.

Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane

zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń

na Budowę/ Rozbiórkę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie

na Budowę/ Rozbiórkę. 9) Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie

wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne

niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności pozwolenie na

użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie

wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do

uruchomienia i eksploatacji PSZOK wraz z wyposażeniem. Roboty 10) Wykonawca wybuduje Obiekt

(PSZOK) wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego

Projektem Rozbiórki, Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres Robót

obejmuje w szczególności: a) Prace przygotowawcze i pomocnicze: - Zagospodarowanie Placu

Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia,

dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem

wykonawstwa i na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. - Pozostałe prace

wymagane do przygotowania terenu pod budowę Obiektu - PSZOK (w tym m.in. niwelacja terenu). b)

Roboty budowlane oraz wykończeniowe PSZOK, w tym między innymi: - Demontaż i rozbiórka

istniejących obiektów na terenie lokalizacji PSZOK. - Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe:

fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), ewentualne fundamenty pod Urządzenia,

podłoża itp. - Budynki i budowle. - Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz

zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury. c) Sieci technologiczne i sanitarne

niezbędne dla funkcjonowania Obiektów, takie jak (lecz nie ograniczając się do): - Sieci wodociągowe

(sanitarna, p.poż). - Sieć kanalizacyjna ścieków sanitarnych. - Sieć kanalizacyjna ścieków

deszczowych. - Sieć gazowa. - Sieć elektroenergetyczna. - Sieci słaboprądowe(teletechniczna,

alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami

technologicznymi i organizacyjnymi). d) Instalacje wewnętrzne, niezbędne dla funkcjonowania

Obiektów takie jak (lecz nie ograniczając się do): - Wentylacja w pomieszczeniach przewidzianych na

pobyt ludzi. - Instalacje grzewcze (gazowe) w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. -
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Instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczne, p.poż) wraz z armaturą i urządzeniami. - Instalacje

kanalizacyjne (technologiczne, sanitarne, deszczowe) wraz z przyborami i urządzeniami. - Instalacje

elektroenergetyczne dla potrzeb użytkowania PSZOK (oświetlenie i gniazda). - Instalacje

słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, itp.). - Instalacje odgromowe. - Instalacje systemu

sterowania i wizualizacji oraz monitoringu za pomocą kamer e) Place, drogi, chodniki - zapewniające

dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie Obiektu (PSZOK). f) Zagospodarowanie terenu:

- Oświetlenie zewnętrzne, - Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura, -

Pozostałe prace (m.in. urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna).g) Przyłącza i połączenia

komunikacyjne PSZOK z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z siecią elektroenergetyczną, z siecią

wodociągową, z siecią kanalizacji sanitarnej, z siecią gazową, z odbiornikiem wód deszczowych, z

innymi niezbędnymi sieciami). h) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania

kompletnego Obiektu PSZOK, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania

go do eksploatacji i użytkowania. Rozruch i przekazanie do eksploatacji 11) Wykonawca przeprowadzi

rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbędne próby funkcjonalne, jak również wszelkie

inne działania niezbędne do oddania Robót związanych z punktami do normalnej eksploatacji i

przekazania ich Zamawiającemu. 12) Próby mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań

Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych określonych w PFU. 13) Wszystkie

inspekcje i próby wymienione wyżej, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy

inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Zamawiającym. Próby zostaną

przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym przez Wykonawcę i

zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Harmonogramem. 14) Uruchomieniu i

próbom należy poddać wszystkie instalacje i Urządzenia niezbędne do funkcjonowania

Obiektu(PSZOK).15) Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia Robót

związanych z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji i

użytkowania, w tym wyposaży PSZOK w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i

rozwiązań materiałowych. 16) Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów

administracji państwowej, kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i

użytkowania. 17) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, Urządzeń, stref i

innych elementów wymagających oznakowania. 18) Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i

konserwacji poszczególnych Urządzeń, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną

instrukcję obsługi Obiektu (PSZOK) jako całości. Szkolenie 19) Wykonawca przeszkoli Personel

Zamawiającego(Operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU i Kontraktu. Celem szkolenia jest

zapewnienie Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad
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eksploatacji i obsługi Urządzeń, budynków i budowli oraz wyposażenia PSZOK . Zamawiający

skompletuje załogę PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej.

Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w

ruchu Urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu, jak też

wyposażenia dostarczanego w ramach Kontraktu. Serwis 20) Wykonawca zapewni serwisowanie

Urządzeń, instalacji i wyposażenia mobilnego dostarczanego w ramach Kontraktu w okresie rękojmi

za wady i gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i

eksploatacyjnych. Dostawy 21) Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne Urządzenia, w

tym mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA, zgodnie z zapisami wynikającymi z PFU, niezbędne do

funkcjonowania PSZOK. - Wyposażenie PSZOK (kontenery, pojemniki, wyposażenie warsztatowe) -

Waga samochodowa, - Rozdrabniarka mobilna do odpadów zielonych i drewnopochodnych.

Specjalistyczne urządzenie umożliwiające rozdrabnianie odpadowych elementów drewnianych (deski,

listwy), drzew, gałęzi, krzaków, pni. Maszyna na podwoziu kołowym, jednoosiowym, z zaczepem do

transportu ciągnikiem kołowym, z oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach

publicznych.- Wózek widłowy. - Miejska Stacja Recyklingowa, której lokalizację przewiduje się w

miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców, takim jak: przestanki komunikacji miejskiej,

parkingi, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń rekreacyjna. Obsługą i serwisem będą

zajmować się pracownicy obsługujący PSZOK. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi

Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ 4. Przedmiot zamówienia realizowany

będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych

projektowanych przez Wykonawcę” drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i

opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of Contract for Plant

and Design-Bulding (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215

Geneva 15, Szwajcaria (żółta książka). 5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka,

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod

warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych

dokumentach.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45222100-0

42900000-5

71220000-6

34928480-6

42923110-6

42415110-2

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 udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o

wartości do 15 % 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:  15  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

15
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości 1 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu

składa ofert.

Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności

technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną,

zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. wykonał w systemie zaprojektuj i wybuduj

obiekt komunalny kubaturowy w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia

Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody

o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty budowlane zostały wykonane. LUB 1a. Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną

przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej
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Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000

000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty

budowlane zostały wykonane. I 1b. Wykonał co najmniej 1 usługę, zbliżoną przedmiotem do

przedmiotu zamówienia tj. dokumentację projektową obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości kosztorysowej co

najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane. 2. Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 1) Kierownik Zespołu

Projektowego (Główny Projektant): a) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w

zakresie projektowania, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b)

posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym: uczestniczył

w projektowaniu przynajmniej jednego obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji

żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto 2)

Kierownik Budowy: a) posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie

wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno –

budowlanych, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadający

łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, w

tym: przy co najmniej jednym obiekcie komunalnym kubaturowym w konstrukcji żelbetowej np.

Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, na stanowisku

Kierownika Budowy (od początku budowy do jej zakończenia – tj. przekazania do użytkowania)

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

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

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

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedna osobę w
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przypadku posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji. 2. W przypadku uprawnień dla ww.

osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające

do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art.

12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.), przepisów ustawy o zasadach

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

U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz przepisów art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2013

poz. 932, z późn. zm.).

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 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 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 i

21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 lub 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy 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 wykonanie decyzji właściwego urzędu. 3. Zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, potwierdzający że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty 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 wykonanie decyzji

właściwego organu. 4. Odpis 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 Pzp; 5.

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, z zastrzeżeniem zapisu pkt 6. W przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny zawartej w ofertach. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
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której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Jeżeli wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 1-4: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru

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

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

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

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 lub 6 Pzp; 2) ppkt 2) – 4) -

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o którym mowa w pkt 7. 1)

i 2) b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt 7. 2) a), powinien być wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem tego terminu. 9. 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 7., 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. Przepis pkt 8. stosuje się.

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. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 500 000,00 zł, w

okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składa ofert. 2. Wykaz 1 roboty

budowlanej, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. wykazu roboty budowalnej

wykonanej w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji
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żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto,

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota

została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z

załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w

szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, 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. lub 2a. Wykaz 1 roboty budowlanej, zbliżonej przedmiotem

do przedmiotu zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji

żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto,

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota

została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, z

załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w

szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, 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. i 2b. Wykaz 1 usługi, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu

zamówienia tj. dokumentacja projektowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji

żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości kosztorysowej co najmniej 1 000

000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz

którego usługa została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do

niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

15 z 27



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. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych zgodnie z

wymaganiami określonymi w pkt III.1.3) 2.1) ninieszego Ogłoszenia, oraz za kierowanie robotami

budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.1.3) 2. 2) niniejszego Ogłoszenia,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 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, sporządzony według wzoru stanowiącego

załącznik nr 5a do niniejszej 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. Zamawiający żąda wniesienia wadium: w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy

złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)

pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt

2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
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zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w

gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański, Nr rachunku: 98 8799

0001 0017 0103 0498 0001 6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego

zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku

bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp

wykonawca składa wraz z ofertą. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota

wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie

wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w

tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego

kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A

kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych. 11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i

poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót

budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Makowie Podhalańskim”, oznaczenie sprawy: ES.ZP.23/2018. 12. Wadium

wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny
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od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański,

w sekretariacie pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 13. Za zgodą

zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o

których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem

ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu

wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 15.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy.

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:

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

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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 90,00

Okres gwarancji 10,00

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

nieograniczony)

Tak
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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:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności: (a) zmiana została przewidziana przez zamawiającego oraz określono warunki takiej

zmiany we wzorze Umowy tj. Warunkach Kontraktowych m. in. w Klauzuli 8.4. [Przedłużenie czasu

na ukończenie], Klauzuli 13.2.[Inżynieria wartości] i 13.3. [Procedura zmiany], stanowiącej załącznik
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do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: •

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 25 % wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. (c) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podst. Art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących

trzech metod: (a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli

bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; (b) Wykonawca może zaproponować

Zmianę na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych Warunków w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron

Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to

zgody Inżyniera; lub (c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych

Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej

oferty na Zmianę, które może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub

tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu. Wykonawca zrealizuje i będzie ponosił odpowiedzialność

za każdą Zmianę, chyba że Wy¬konawca da bezzwłocznie Inżynierowi powiadomienie podające (z

uzasadniającymi szczegółowymi informacjami), że (i) Wykonawca nie może z łatwością otrzymać

Dóbr wymaganych do Zmiany, (ii) zmniejszy ona bezpieczeństwo pracy lub pogorszy właściwości

Robót lub (iii) będzie miała ona niekorzystny wpływ na dotrzymanie Gwarancji zawartych w

odpowiednim Wykazie. Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier anuluje, potwierdzi lub zmieni

swoje polecenie. INŻYNIERIA WARTOŚCI Wykonawca może w jakimkolwiek momencie

przedłożyć Inżynierowi pisemną propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta (i)

przyspieszy ukończenie, (ii) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub

eksploatacji Robót, (iii) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót, lub (iv)

w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany

Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU, a wynikających ze

stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

przedmiotu Umowy, b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków Terenu

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, w szczególności napotkania
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niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów

budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności,

których nie można było wcześniej przewidzieć, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Propozycja ta będzie sporządzona na

koszt Wykonawcy i będzie zawierać pozycje wyliczone w Klauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

PROCEDURA ZMIANY Jeżeli Inżynier wyrazi życzenie otrzymania propozycji przed poleceniem

jakiejś Zmiany, to Wykonawca odpowie na piśmie tak szybko, jak to będzie możliwe, albo podając

powody dlaczego nie może zastosować się do życzenia (jeśli jest to ten przypadek), albo

przedkładając: (a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i

harmonogram jej realizacji, (b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych

modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z Klauzulą 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukończenie,

oraz (c) propozycję Wykonawcy dotyczącą korekty Ceny Kontraktowej. Wykonawca jest uprawniony

do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach

określonych w Klauzuli 13.2. [Inżynieria wartości]. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do

przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie Klauzuli 8.4. [Przedłużenie czasu na

ukończenie], zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie

Klauzuli 13.2. [Inżynieria wartości], lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej

Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek, o

którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie

28 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o

danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z

wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o kalkulację ceny tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD,

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana i informacji uzasadniających żądanie

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

Inżynier, tak szybko jak tylko będzie to możliwe po otrzymaniu takiej propozycji (według Klauzuli

13.2 [Inżynieria wartości] lub w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub
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komentarzami. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedź. Każde

polecenie, aby realizować Zmianę, z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji Kosztów, będzie

wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który potwierdzi odbiór. Każda Zmiana mająca wpływ

na: (i) zwiększenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub (ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie

Musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany Kontraktu – Aneks. Zmiana Kontraktu – Aneks nie

może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka (w

zależności od tego czego ona dotyczy). Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany, Inżynier będzie

postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić korekty Ceny

Kontraktowej i Wykazu Płatności. Korekty te będą zawierały rozsądny zysk i będą brały pod uwagę

postulaty Wykonawcy według Klauzuli 13.2 [Inżynieria wartości], jeśli mają zastosowanie.

PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem

Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim

zakresie, w jakim ukończenie dla celów Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub

przewiduje się, że będzie, opóźnione z któregokolwiek z następujących powodów: (a) Zmiana (chyba,

że poprawka do Czasu na Ukończenie została uzgodniona według Klauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]),

(b) powód opóźnienia, dający tytuł do przedłużenia czasu według jakiejś Klauzuli niniejszych

Warunków, (c) wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, gdy wystąpią niekorzystne warunki

atmosferyczne, w tym opady powyżej 30mm/m2/dobę, spadek temperatury poniżej -5 st. C,

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, (d) Nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia

personelu lub dostępności Dóbr, spowodowane przez epidemię lub działania rządowe, lub (e)

jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego, lub

Personel Zamawiającego lub innych wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, lub możliwe im

do przypisania, (f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, (g) wystąpią

opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, (h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane

oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, (i) jeżeli

wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych

od Wykonawcy, (j) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami. Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie mają

zastosowania o ile do ich zaistnienia przyczynił się Wykonawca lub personel Wykonawcy lub

Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie,

to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

Określając każde przedłużenie czasu według Klauzuli 20.1, Inżynier dokona przeglądu swoich

poprzednich określeń i będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie czasu, ale go nie zmniejszy.

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: 2018-12-27, godzina: 11:00,

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

>

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
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sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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