Ogłoszenie nr 630728-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.

Gmina Żagań o Statusie Miejskim: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
ŻAGANIU NA POTRZEBY PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW ”
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
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania:
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej ,w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
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 Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny
52679400000, ul. Plac Słowiański 17 , 68100 Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): http://www.urzadmiasta.zagan.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)
Tak
http://bip.zagan.pl zakladka przetargi publiczne

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

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:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca
Adres:
Urząd Miasta w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań, w pokoju nr 20 (w
Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego)

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: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA
MIEJSKIEGO W ŻAGANIU NA POTRZEBY PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW ”
Numer referencyjny: WZP.271.34.2018
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: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska
miejskiego, zlokalizowanego na działkach nr 1500/16, 1500/18 , 3608/11 i 1499 w Żaganiu przy ul.
Sportowej. Obecnie targowisko posiada nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej. Na jego

obszarze istnieją wydzielone działki należące do prywatnych podmiotów, zabudowane pawilonami
handlowymi. Zadanie nie przewiduje ich rozbiórki. W centralnej części targowiska znajdują się stoły
przeznaczone do prowadzenia handlu obnośnego. Zostaną one zastąpione zadaszonymi straganami
handlowymi. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT OBEJMUJE: 1. Wykonanie nowej
nawierzchni ciągów pieszych. 2. Posadowienie straganów handlowych. 3. Wykonanie nowego
oświetlenia. 4. Lokalizację elementów małej architektury (ławki, śmietniki, wiata śmietnikowa, donice
na zieleń). 5. Odnowienie zieleni niskiej i średniej- krzewy. 6. Budowę budynku socjalnego wraz z
instalacjami. 7. Budowę budynku handlowego wraz z instalacjami (w tym fotowoltaiczną). 8.
Wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania budynków targowiska. 9. Wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej. 10. Odprowadzenie wód deszczowych. 11. Wykonanie instalacji elektrycznych.
Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej wymienionej
poniżej: 1. Projekt budowlany „Przebudowa targowiska w Żaganiu wraz z budową budynku
socjalnego i handlowego” – Tom I – Projekt zagospodarowania terenu– branża: opracowanie
wielobranżowe, 2. Projekt budowlany „Przebudowa targowiska w Żaganiu wraz z budową budynku
socjalnego i handlowego” – Tom II – Projekt budynków na targowisku– branża: opracowanie
wielobranżowe, 3. Projekt wykonawczy „Przebudowa Targowiska w Żaganiu” – Tom I – Projekt
zagospodarowania terenu– branża: architektura, 4. Projekt wykonawczy „Przebudowa Targowiska w
Żaganiu” – Tom II – Projekt budynków – branża: architektura, 5. Projekt wykonawczy „Przebudowa
Targowiska w Żaganiu” – branża: konstrukcja, 6. Projekt wykonawczy „Przebudowa Targowiska w
Żaganiu” – branża: architektura- projekt straganu. 7. Projekt budowlany „Budowa przyłącza
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przyłącza
kablowego i Linii kablowej oświetleniowej w ramach zadania „Przebudowa Targowiska miejskiego
zlokalizowanego w Żaganiu przy u . Sportowej” - branża: sanitarna, elektryczna. 8. Projekt
wykonawczy „Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
ogólnospławnej, przyłącza kablowego i linii kablowej oświetleniowej w ramach zadania „Przebudowa
Targowiska miejskiego zlokalizowanego w Żaganiu przy ul Sportowej” - branża: sanitarna. 9. Projekt
wykonawczy „Przebudowa targowiska w Żaganiu” – branża: elektryczna. 10. Projekt budowlany
„Przebudowy targowiska w Żaganiu” Tom III Przyłącza – branża: sanitarna 11. Projekt budowlany
„Przebudowy targowiska w Żaganiu” Tom IV Instalacje sanitarne – branża: sanitarna. 12. Projekt
budowlano – wykonawczy „Przebudowa targowiska w Żaganiu – branża – instalacje fotowoltaiczne”.
3.2. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia : 1. Roboty budowlane należy
wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą,
sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i

nadzoru autorskiego. 2. W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu
wykonania pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania określony w specyfikacji
technicznej. 3. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji na
użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były
zmiany dokumentacji projektowej. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć
materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych) oraz : użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące - towarzyszy im
„lub równoważne” i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować
materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co
najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku
zastosowania materiałów innych niż przewidziane w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek
udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym, tym wskazanym w projekcie,
na potwierdzenie czego Wykonawca składa stosowne dokumenty; - Wykonawca ma obowiązek
posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie ( w zależności od rodzaju materiału czy urządzenia albo atesty, albo
certyfikaty, albo aprobaty techniczne, albo świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do
przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do
wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego; - zabrania się stosowania
materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub równoważnym oraz o innych parametrach
niż określone w projekcie. 5. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej
wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: a) instrukcje (w języku polskim)
użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty
potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia a odnoszące się do jego
realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. 6. Wykonawca
zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiał i urządzenia – do czasu ich
wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów
oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego
wartość użytkową, nadmiaru humusu i gruntu z wykopów po wykonaniu robót ziemnych, ich

załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie miasta Żagania. Powyższe należy wykonać z należytą starannością w sposób zapobiegający
uszkodzeniu elementów. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym
staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem
miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w
trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć /okazać Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub przekazanie
Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału 8. Podczas realizacji robót należy
przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w
szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. 9. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu
budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po
zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. 10 Na terenie
objętym robotami budowlanymi znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca
zobowiązany będzie przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić pisemnie z 7 – dniowym
wyprzedzeniem właścicieli sieci. Prowadzenie prac ziemnych, w trakcie których występuje zbliżenie
do istniejącego uzbrojenia, winno być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci.
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania –
odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej
od poszczególnych właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z realizacją prac (w tym ewentualne
wyłączenia z sieci energii elektrycznej i innych sieci, koszty nadzorów prowadzonych przez
uprawnionych pracowników właścicieli sieci itp.), zgodnie niniejszym punktem są po stronie
wykonawcy i winny być uwzględnione w cenie ofertowej w kosztach ogólnych. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia
terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej. 11. Wykonawca zobowiązuje się do
wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po
stronie Wykonawcy. 12. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z
realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków. 13.
Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej,
gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi

Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych. 14. W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń
znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za
wynikłe uszkodzenia 15. Przed wejściem w teren wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt
organizacji ruchu na czas robót i uzyskać decyzję zatwierdzająca projekt organizacji ruchu na czas
trwania robót, w którym należy uwzględnić możliwość dojazdu do wszystkich nieruchomości, przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia- koszty wykonania i uzgodnień Wykonawca winien ująć
w koszcie ogólnym. 16. Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie
dofinansowania na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020- w formie
tablic informacyjnych ( z teksem i logo podanym przez Zamawiającego) w trakcie realizacji inwestycji
i po zakończeniu. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym
wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o
utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku niedochowania
obowiązku poinformowania przez Wykonawcę (z 7 dniowym wyprzedzeniem) właścicieli lub
użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, o utrudnianiach w dojeździe do tych
nieruchomości i o czasookresie tego utrudnienia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty
odszkodowania z tytułu ewentualnych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. do
nieruchomości. . 18. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na drogach publicznych wystąpi ze
stosownym wnioskiem do Zarządcy Dróg w zakresie zawarcia umowy użyczenia (zajęcia) pasa
drogowego oraz protokolarnego przekazania pasa drogowego na czas prowadzonych robót. 19.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody,
które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 20. Dla prawidłowego
monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego
zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i
harmonogramu. 21. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i
finansowe wykonanych robót, na potrzeby sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT. 3.3.
Wykonawca winien zaplanować i wykonywać roboty w sposób pozwalający na prowadzenie
działalności handlowej w istniejących pawilonach, przez cały okres trwania inwestycji. W razie
konieczności Wykonawca winien wykonać tymczasowe drogi umożliwiające dostęp do pawilonów
handlowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45223500-1
45231300-8
45233120-6
45233220-7
45233320-8
45260000-7
45262500-6
45311000-0
45311200-2
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331220-4
45331230-7
45332000-3
45332300-6
45332400-7
45410000-4
45421100-5
45431000-7
45442100-8
45443000-4
09332000-5

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: 2019-10-31

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: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie
podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ. – i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał.
3). 5.2. Warunki udziału w postępowaniu 5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 5.3.1. W
zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.,
Zamawiający oczekuje aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 600 000 zł. ( sześćset
tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca przedłoży dokument
określony w punkcie 6.2. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, po jednej robocie budowlanej odpowiadającej swoim zakresem i
wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć że : - wykonał
co najmniej jeden remont lub przebudowę terenu polegający na wymianie nawierzchni o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2. i wartości nie mniejszej jak 400 000 zł. - wykonał co
najmniej jedną budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku o powierzchni nie mniejszej niż
200 m2 wraz z robotami instalacyjnymi, i o wartości nie mniejszej jak 600 000 zł. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych wraz z dowodami,
o którym mowa w punkcie 6.3 litera a; b) dysponuje co najmniej co najmniej : - 1 osobą (
kierownik budowy) uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym
uprawnienia w/w specjalności oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na co najmniej 2 zadaniach obejmujących

wykonanie robót budowlanych zbliżonych swym zakresem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia. Kierownik budowy powinien posiadać co najmniej 2 letnią praktykę
zawodowa na budowie jako kierownik budowy lub kierownik robót.; - 1 osobą (kierownik robót
branży drogowej) posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w
specjalności, i posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie jako kierownik
budowy lub kierownik robót.; - 1 osobę (kierownik robót branży elektrycznej) posiadającą
uprawienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w
aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności, i posiadającą co najmniej 2 letnią
praktykę zawodową na budowie jako kierownik budowy lub kierownik robót.; - 1 osobę (kierownik
branży sanitarnej) posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych lub kanalizacyjnych lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym
uprawnienia w/w specjalności, i posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie
jako kierownik budowy lub kierownik robót. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków
Wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie 6.3. litera b. 5.3.4. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 5.3.5. 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.
5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe 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. 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej 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. 5.3.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.3.3. SIWZ. 5.3.9. W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywani zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane
zdolności dotyczą. 5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ. 5.3.11. Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt. 1-2 SIWZ,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 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
Nie
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:
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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; 6.5.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.ppkt 2
SIWZ:- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
6.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 6.5.3. 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 6.5.1 SIWZ, 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 6.5.2. SIWZ stosuje się.
odpowiednio. 6.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.5.5.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.5. ppkt 2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5.1.SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.5.2. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się
odpowiednio. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 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:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
określonego w pkt. 5.3.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą
ofertę żadnych dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą
ofertę dokumentu (np. polica OC ) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 6.3. W celu potwierdzenia
spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3.
SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę : a) wykazu 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 i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium . 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, z wyszczególnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł, Kp – koszty
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys
ofertowy i podane stawki będą służyły wyłącznie do obliczenia należnego wynagrodzenia np. w
przypadku odstąpienia od umowy, robót zamiennych itp.

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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 zł. (słownie czterdzieści tysięcy
złotych). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być
wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. 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

Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w
gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia
zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 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. 9.5. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
9.6. 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). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą
ale nie łącząc go na stałe z ofertą. 9.8. 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
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. 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 publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. 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 „Przebudowę targowiska
miejskiego w Żaganiu na potrzeby promocji lokalnych produktów” - współfinansowanego ze
środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014- 2020. 9.11. Za zgodą
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o

których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z
zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia
zabezpieczenia.

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:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

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

30,00

Aspekty Społeczne- Zatrudnienie 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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:
17.5. Zmiana umowy Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z
następujących okoliczności : 1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy
czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego
lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi
koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - nieterminowego
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego
wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - gdy
Zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (nie wynikające z
winy wykonawcy), - wykopalisk archeologicznych, odkrycia niewypałów lub niewybuchów, niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających
wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących
przepisów, - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile
żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy. Warunki tej zmiany: - wpis w dzienniku budowy

inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości
prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie; 2)
Zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - zmiany w
obowiązujących przepisach, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 3) Zmiana w
zakresie podwykonawstwa : Wykonawca może : - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż
przedstawiony w ofercie, - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy,
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art.22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu
dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie
w/w zmian; 4) Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy. Zamawiający może żądać zmiany osoby
pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje
należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną
spełniającą wymagania określone wyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić poprzez
pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy
aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje następuje poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające określone wyżej
wymagania stawiane dla tej osoby. 17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru umowy. 17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie
17.5 SIWZ podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.
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: 2018-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków 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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO załącznik nr 9 SIWZ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Patryk Walczak, kontakt:
patryk.walczak@elitpartner.pl *;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa targowiska miejskiego w Żaganiu na potrzeby promocji lokalnych produktów” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014- 2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;

odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie

przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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