Ogłoszenie nr 545674-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.: Nadzór inwestorski nad
zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 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: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.,
krajowy numer identyfikacyjny 364523049, ul. Kielecka 83 , 26-010 Bodzentyn, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413115401, 413115401, e-mail
marek.kitlinski@puk.bodzentyn.pl, aleksandra.baderska@puk.bodzentyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.puk.bodzentyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.puk.bodzentyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.puk.bodzentyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ul. Kielecka 83, 26-010
Bodzentyn
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: Nadzór inwestorski nad
zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
Numer referencyjny: JRP.261.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–
ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” 2. Projekt składa się z następujących zadań: 1)
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlano – montażowych,
uruchomienie i przekazanie do użytkowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami dla następujących części zamówienia: a) część I zamówienia: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka,
Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia, o łącznej długości kanalizacji sanitarnej około 25,0
km, w tym: -planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 20,0 km, -

planowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: około 5,0 km, -planowana ilość
mieszkańców do podłączenia: 1 753 mieszkańców. b) część II zamówienia: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary - Podłazy, Leśna - Stara
Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, o łącznej długości kanalizacji sanitarnej
około 11,6 km, w tym: -planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 9,7
km, -planowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: około 1,9 km -planowana ilość
mieszkańców do podłączenia: 1 044 mieszkańców. c) część III zamówienia: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice Drugie,
Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna,
o łącznej długości kanalizacji sanitarnej około 18,5 km , w tym: -planowana długość
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 12,1 km , -planowana długość kanalizacji
sanitarnej tłocznej: około 6,4 km, -planowana ilość mieszkańców do podłączenia: 1 221
mieszkańców; 2) Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w
Bodzentynie; 3) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w
miejscowości Wzdół wraz z rezerwową studnia głębinową ; 4) Rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska wraz z wykonaniem
rezerwowej studni głębinowej w Bodzentynie na ulicy Opatowskiej. Wykonanie rezerwowej
studni głębinowej w Bodzentynie na ulicy Suchedniowskiej i remont istniejącej studni; 5)
Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej: Bodzentyn - ul.
Suchedniowska - długości ok. 1 km; ul. Suchedniowska - Leśna o długości ok. 850m; ul.
Żeromskiego o długości ok. 1 km; odcinek Wzdół Stara Wieś, Wiącka o długości ok. 800 m;
odcinek łączący ujęcia wody Bodzentyn ulica Suchedniowska z ujęciem Bodzentyn ulica
Opatowska o długości ok. 1,5 km; odcinek łączący sieć wodociągową w miejscowości
Hucisko z siecią wodociągową w miejscowościach Psary - Podłazy o długości ok 0,5 km;
odcinek łączący sieć wodociągową w miejscowości Bodzentyn - ulica Wolności z siecią
wodociągową w miejscowości Podkonarze o długości ok. 400 m; 6) Montaż zaworów
redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej - 5 szt.;
7) Wymiana hydrantów p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej - 886 szt., 3. Inżynier
będzie wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy w ścisłej współpracy z
Zamawiającym, stosując się do ich zaleceń i obowiązujących rozporządzeń i wytycznych.
Działania Inżyniera obejmują usługi na etapie: • przed ogłoszeniem i na etapie ogłoszenia
przetargów - wsparcie Zamawiającego (przygotowywanie odpowiedzi na zapytania
Wykonawców, modyfikacja SIWZ, weryfikacja Programu funkcjonalno – użytkowego dla
zadań nr 3)-7); • projektowania i budowy poszczególnych zadań – aprobowanie
dokumentacji projektowej i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę
Robót; • realizacji Robót oraz w Okresie Gwarancji i Rękojmi za wady.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71244000-0
71247000-1
71248000-0
71310000-4
71315210-4
71530000-2
71540000-5
71631300-3

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: 2022-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-03-31
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
500 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej
niż: 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a)
skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Ekspert kluczowy nr 1 Inżynier Rezydent /Kierownik Zespołu – winien spełniać następujące wymagania: •
wykształcenie wyższe, • doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami na stanowisku
Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub
kierownika projektu na co najmniej 1 zakończonej inwestycji na roboty branży wodnościekowej, o wartości minimum 20.000.000,00 zł brutto; Ekspert kluczowy nr 2 – Menadżer
Kosztów – winien spełniać następujące wymagania: • doświadczenie przy rozliczaniu
finansowym co najmniej 1 inwestycji o wartości minimum 20 000 000,00 zł brutto; Ekspert
kluczowy nr 3 – Inspektor nadzoru branży sanitarnej I – winien spełniać następujące

wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie, •
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót
na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji sieci
kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 km; Ekspert kluczowy nr 4–Inspektor nadzoru
branży sanitarnej II – winien spełniać następujące wymagania: • uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w
wymaganym zakresie, • doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika
budowy/kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji polegającej na
budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości
minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10
000); Ekspert kluczowy nr 5–Inspektor nadzoru branży drogowej – winien spełniać
następujące wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności robót drogowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie, • doświadczenie w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1
inwestycji polegającej na budowie/odtworzeniu dróg o długości minimum 3 km; Ekspert
kluczowy nr 6 – Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – winien spełniać
następujące wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie, •
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót
na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów
(wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000); Ekspert kluczowy nr 7– Inspektor nadzoru
branży elektrycznej – winien spełniać następujące wymagania: • uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, • doświadczenie w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad 1 inwestycją
polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o
przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM
aglomeracji od 10 000); • Ekspert kluczowy nr 8 - Specjalista automatyk – winien spełniać
następujące wymagania: • doświadczenie w projektowaniu i nadzorowaniu procesów
sterowania, regulacji i automatyzacji co najmniej 1 inwestycji w skład, których wchodziła
budowa/rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości
minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10
000); Ekspert Kluczowy nr 9 - Technolog Oczyszczalni Ścieków – (co najmniej 1 osoba) –
posiadający następujące kwalifikacje: • doświadczenie zawodowe z zakresu rozruchu co
najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem
biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000); Ekspert Kluczowy nr 10
Projektant I – specjalista w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych winien spełniać następujące
wymagania: • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • doświadczenie w
projektowaniu 1 inwestycji polegających na budowie/przebudowie/modernizacji sieci
kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10 km; Ekspert Kluczowy nr 11 Projektant II –
specjalista w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych winien spełniać następujące wymagania: •
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, • doświadczenie w projektowaniu 1 inwestycji
polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o
przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM
aglomeracji od 10 000). Ekspert Kluczowy nr 12 Projektant III– specjalista w zakresie
projektowania robót konstrukcyjno-budowlanych winien spełniać następujące wymagania: •
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, • doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem biogenów
(wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000); Ekspert Kluczowy nr 13 Projektant IV –
specjalista w zakresie projektowania robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, winien
spełniać następujące wymagania: • uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • doświadczenie w projektowaniu co
najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000 m3/d z usuwaniem
biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000). Nie dopuszcza się łączenia funkcji
Inżyniera Rezydenta - Kierownika Zespołu (Eksperta 1) z pozostałymi Ekspertami.
Dopuszcza się łączenie funkcji Ekspertów Projektantów z Ekspertami Inspektorami Nadzoru
w tych samych branżach oraz Eksperta – Inspektora Nadzoru elektrycznego z Ekspertem –
Automatykiem. Dopuszcza się łączenie funkcji Eksperta nr 10 z Ekspertem nr 11. Wszystkie
osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem
polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia
tłumacza języka polskiego. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy
traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości
personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca
powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017
r. poz. 1332), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65). Przez doświadczenie zawodowe (liczone w okresie od daty uzyskania
stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017.1065),
należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej
6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia
zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego
doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. W przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót usług oraz dowody, czy
zostały wykonane należycie oraz jeden wspólny wykaz osób). b) należycie zrealizował w
okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie co najmniej: : - 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji w sektorze wodno –
ściekowym realizowanej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego polegającej na
zaprojektowaniu i wybudowaniu lub zaprojektowaniu i modernizacji kanalizacji sanitarnej o
długości co najmniej 10 km. - 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji w sektorze wodno –
ściekowym realizowanej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego polegającej na
zaprojektowaniu i wybudowaniu lub zaprojektowaniu i przebudowie/modernizacji lub
zaprojektowaniu i rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej
1000m3/d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
ORAZ 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:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 1.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), b), c), d)– składa: A) 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 ustawy Prawo zamówień publicznych, B) dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C) dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w lit B) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w lit A)
i C) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 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 lit. A, B, C, 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. Do złożenia oświadczeń
stosuje się terminy z pkt 2.
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:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 9.2.2 lit. a) IDW. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, warunek musi być spełniony minimum przez jednego
Wykonawcę. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 9.2.2 lit. b) IDW, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, w/w informacja może być od jednego Wykonawcy lub kilku Wykonawców.
Ważne jest aby łączna zdolność kredytowa bądź łączna wielkość środków finansowych
spełniała określony warunek. c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do IDW. Z wykazu musi wynikać,
że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, wyszczególnione
w pkt 9.2.3 lit. b). d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do IDW. Z
wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje osobami wymaganymi przez
Zamawiającego, wykazanymi w pkt 9.2.3 lit.a) IDW.
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)
Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne
zobowiązany jest złożyć w ofercie: 1. wypełniony formularz oferty sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych (załączyć jeżeli dotyczy). 3. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów
występujących wspólnie o którym mowa w 10.8.1 IDW (załączyć jeżeli dotyczy). 4.
stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). 5. dowód wniesienia wadium
zgodnie z pkt 12.3 IDW, 6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 IDW składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego 83 1750 0012 0000 0000 3870 6168 z
dopiskiem „wadium w postępowaniu na: “Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi
w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji
Bodzentyn” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu
winno być przed upływem terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oryginał
wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w siedzibie Spółki ul. Kielecka 83,
26-010 Bodzentyn. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Z treści wadium
składanego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zapłaty
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania
wadium określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie
może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub
od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Wadium takie powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W przypadku gdy, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub
poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy
gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach
określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b
ustawy Pzp.
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
cena
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ostatnich 10
latach przed terminem składania ofert

Znaczenie
60,00
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. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku: 1) zmiany terminu
określonego w § 2 ust. 1 w przypadku: a) przedłużającej się procedury wyłonienia
wykonawców dla poszczególnych zadań, powodującej konieczność przedłużenia
ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) działania siły wyższej (np.
strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania
niniejszej usługi, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) działań organów administracji, w
szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy
administracji, e) opóźnień w realizacji umów z wykonawcami poszczególnych zadań,
powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, f) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez
Wykonawców poszczególnych zadań; g) przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego, 2) Przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia
zakresu robót budowlanych (rezygnacja z realizacji zadania wchodzącego w skład Projektu).
W takim przypadku wynagrodzenie Inżyniera zostanie pomniejszone o wartość nadzoru
wyszczególnioną w Szczegółowym wyliczeniu, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 3. 3)
Przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5. 2. Nie
wymagają pisemnego aneksu zmiany: adresu siedziby Wykonawcy / Zamawiającego, formy
prawnej, osób reprezentujących Wykonawcę / Zamawiającego, nr NIP, nr Regon,. W
przypadku takich zmian Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o
zmianach w terminie niezwłocznym. 3. Przewiduje się zmianę eksperta kluczowego
Wykonawcy Zmiana taka jest możliwa jeżeli nowa osoba proponowana na dane stanowisko
spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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: 2018-05-09, godzina: 12:00,
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
> 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:

