Ogłoszenie nr 664588-N-2018 z dnia 2018-12-28 r.
Gmina Brody: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego
na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24
przy ul. Rynek 3 w Brodach .”
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
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020.
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
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer
identyfikacyjny 970770570, ul. Rynek 2 , 68-343 Brody, woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. 68 3712155 w. 38, e-mail gmina@brody.pl, faks 683 712 015.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.brody.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.brody.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:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015
r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
Adres:
Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody
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: „Rozbudowa i
przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno –
Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach .”
Numer referencyjny: SE.271.6.2018
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 budowlane: Przedmiot zamówienia
obejmuje „zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych”. Przedmiotem
zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użytkowego na
cele Centrum Kulturalno – Turystycznego oraz prace związane z
zagospodarowaniem przyległego terenu. Obiekt pochodzący z okresu
międzywojennego, położony jest na dz. ewid. 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach.
Działka sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem Urzędu Gminy Brody oraz z
zabytkowym zespołem urbanistycznym barkowych budowli podworskich. Obiekt
wolnostojący, dwukondygnacyjny, usytuowany w głębi działki, obrysem
zbliżonym do prostokąta. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,
w zabytkowym założeniu urbanistycznym miejscowości Brody. Działka ewid.
167/24 o powierzchni 1244 m2 jest terenem, uzbrojonym i zagospodarowanym.
Uwaga: • W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje
administracyjne, w tym Decyzję Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora
Zabytków i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca; • W
ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Wykonawca
przygotuje Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia o decyzję
administracyjną o dopuszczeniu do użytkowania obiektu; • Podane rozwiązania
architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycję,
które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych objętych
przedmiotem zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45300000-0
45400000-1
71221000-3
71320000-7
71420000-8

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: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

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 w w.w. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 250 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) Jeżeli
wartość środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach
innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez
Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu – jeżeli w dniu wydania
dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po
dniu wydania dokumentu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w

sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacją elektryczną i sanitarną o
wartości robót nie mniejszej niż 400 tys. zł (wraz z podatkiem VAT), zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej do projektowania, lub uprawnienia równoważne, z
doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant
branży konstrukcyjno-budowlanej jednego projektu budowlanego lub
wykonawczego budowy, przebudowy, remontu budynku o wartości
projektowanych robót budowalnych min. 400 tys. zł, - zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła
funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; z
doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót
branży konstrukcyjno-budowlanej (od rozpoczęcia do zakończenia realizacji) na
zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, remoncie budynku o wartości
robót nie mniejszej niż 400 tys. zł brutto; 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: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli wartość zadania/robót budowlanych
została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia
realizacji robót budowlanych – jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót
budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po
dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie opublikowany.
5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.1 lit. b wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5.3
W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b ppkt 3 SIWZ wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4 Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 4 i 8
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 5.1 lit. b
SIWZ. 5.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. Warunki określone w pkt 5.1 lit. b musi spełniać, co najmniej jeden
wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. 5.6 Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
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 TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia:
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)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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 spełniania warunków udziału w postępowaniu; a)
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału, dokument
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, b)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu 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 – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
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. W przypadku, gdy zadanie
wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w
SIWZ – zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębniona została wartość
i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1 lit. b SIWZ, które
wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. Oświadczenie (wykaz)
należy złożyć w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie należy

złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale.
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)
W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których
mowa w pkt 5.1 lit. b SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.
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
9.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). 9.2.Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy: 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. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz.
110 ze zm.). 9.3.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady
jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa

ustawa pzp. 9.4.Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto
zamawiającego: Nr konta: 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658 z dopiskiem na
przelewie „wadium w postępowaniu zaprojektuj i wybuduj – Centrum KulturalnoTurystyczne w Brodach.” 9.5.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z
uwzględnieniem terminu składania ofert. 9.6.Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w formie: • pieniężnej – dokument potwierdzający
dokonanie przelewu został dołączony do oferty, • innej niż pieniądz – oryginał
dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie, 9.7.Z treści
gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust.
4a i 5 ustawy PZP. 9.8.Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium
spowoduje odrzucenie oferty
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:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji 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
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:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; a) w
przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania
części przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego
wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na
podstawie kosztorysu zadania inwestycyjnego -wykonawcy z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie
terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia
terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na: - przyczyny będące
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, - wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów,
zagrożenie wybuchem, - opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie wynikają z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, - zmiany w trakcie wykonywania umowy
warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów
mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian
założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, - siłę wyższą, przez
którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu
stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie
można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie
lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, których
wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, - zlecenia
wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę
terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, Przedłużenie
terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych przyczyn. Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany
terminu wykonania robót budowlanych są stosowne wpisy zamieszczone w
dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia
okoliczności, o których mowa wyżej. Nie stanowią podstawy do przesunięcia
terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady
deszczu itp. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w
zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej
zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie należne

wykonawcy zostanie odpowiednio mienione w stosunku wynikającym ze
zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie
dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177), b)
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 umowy przez wykonawcę. Zmiana
wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której
mowa w lit a, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników realizujących roboty budowlane do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących
roboty budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym
roboty budowlane. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty
budowlane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy. W celu zawarcia aneksu, wykonawca może wystąpić do zamawiającego z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy. Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty budowlane, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w lit. a, lub
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty budowlane, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o
której mowa w lit. b. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku,
zamawiający przekaże wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno
ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie
zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osoby może być dokonana:
a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania
powierzonych prac przez daną osobę, b) na wniosek wykonawcy w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania
powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od
wykonawcy np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod
warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba
proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego
została zawarta niniejsza umowa. Strona występująca o zmianę postanowień
zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o
których mowa wyżej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień
umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub
zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za
pomocą podwykonawców. 6. Przedłużenie terminu wykonania umowy
dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania
zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę
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: 2019-01-14, 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: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

