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Prezydent Miasta Tarnobrzega: Zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – wykonanie: przyłączy ciepłowniczych,

węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z

likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu  „Tarnobrzeg bez smogu -

wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno  i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”, który jest

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III – Czysta

Energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1.- Realizacja Planów

Niskoemisyjnych. Projekt nr: RPPK.03.03.01-18- 0016/18, Umowa o dofinansowanie Projektu:

RPPK.03.03.01-18-0016/18-00 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

Ogłoszenie nr 554262-N-2020 z dnia 2020-06-24 r. 
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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: Prezydent Miasta Tarnobrzega, krajowy numer identyfikacyjny

83041350900000, ul. ul. Kościuszki  32 , 39-400  Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

158 226 570, e-mail strategia@tarnobrzeg.tpnet.pl, faks 158 222 504. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.tarnobrzeg.eobip.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://www.tarnobrzeg.eobip.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: 
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Nie 

Inny sposób: 

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

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Adres: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

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: Zastosowanie ciepła sieciowego w

budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – wykonanie:

przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody

użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach 

Numer referencyjny: BZP-I.271.23.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
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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 zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach

wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa

i wykonanie: węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej,

połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach, która jest

realizowana w ramach projektu „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i

wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)

opracowanie projektów budowlano - wykonawczych nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach

Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”  w Tarnobrzegu po przeprowadzeniu inwentaryzacji

budowlanej pomieszczeń i przeprowadzeniu uzgodnień z przedstawicielami Spółdzielni szt. 12, 2)

opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody

użytkowej oraz likwidacji indywidualnych piecyków gazowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowę dla budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie szt. 12, 3) wykonanie prac

demontażowych istniejących zużytych i nieefektywnych węzłów ciepłowniczych w 12 budynkach –

przekazanie urządzeń i materiałów do utylizacji Zarządcy budynków, Spółdzielni Mieszkaniowej

„Siarkowiec” z dowiezieniem zdemontowanych urządzeń do miejsca wskazanego na terenie
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Tarnobrzega. 4) wykonanie prac demontażowych istniejących piecyków gazowych do c.w.u. w

mieszkaniach z zabezpieczeniem instalacji gazowej zgodnie z opracowanym projektem i wydanymi

warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej w 12 budynkach ( łącznie 218 szt.

indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u.) – przekazanie urządzeń i materiałów z demontażu

mieszkańcom w celu utylizacji, 5) roboty budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń na

węzły ciepłownicze do możliwości zainstalowania kompaktowych węzłów cieplnych – roboty

ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne. (12 pomieszczeń), 6) montaż

węzłów wraz z doprowadzeniem zasilania zimnej wody do pomieszczenia węzła, 7) podłączenie

nowych kompaktowych węzłów ciepłowniczych do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem

wewnętrznych układów pomiarowych dla c.o. i c.w.u. ( liczniki energii cieplnej dostarcza Spółdzielnia

Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu i pozostają one jej własnością, 8) podłączenie nowych

kompaktowych węzłów ciepłowniczych do wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., 9) wykonanie

wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z wykonanymi projektami budowlano-

wykonawczymi doprowadzających centralną ciepłą wodę użytkową do mieszkań w których

likwidowane były piecyki gazowe w 12 budynkach, 10) przyłączenie centralnej instalacji ciepłej wody

użytkowej do poszczególnych gospodarstw domowych (mieszkań) biorących udział w projekcie, 11)

przekazanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej zadania inwestycyjnego protokoły odbioru

częściowego, końcowego, protokoły odbioru robót, które podlegają zakryciu, dokumentacja

fotograficzna wykonanych instalacji, protokoły z prób szczelności instalacji na zimno i na gorąco,

instrukcje obsługi węzłów cieplnych i mieszkaniowych stacji cieplnych, karty katalogowe

zamontowanych urządzeń, dokumentacje techniczno-ruchowe, atesty higieniczne, deklaracje

zgodności, deklaracje CE, karty gwarancyjne producentów na zastosowane urządzenia i materiały oraz

karty gwarancyjne Wykonawcy na zastosowane urządzenia i materiały oraz wykonane roboty

instalacyjne, 12) przekazanie protokołów przeszkolenia upoważnionych pracowników

reprezentujących Beneficjenta Zbiorowego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi oraz

podstawowych zasad konserwacji węzłów ciepłowniczych, systemu monitoringu węzłów

ciepłowniczych, 13) Wykonawca ma obowiązek skutecznie przeszkolić upoważnionych

przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu w zakresie prawidłowej i

bezpiecznej obsługi oraz podstawowych zasad konserwacji zainstalowanych węzłów cieplnych i

systemu monitoringu. 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w
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załączniku Nr 1 do SIWZ – OPZ -SM Siarkowiec. 

II.5) Główny kod CPV: 44621220-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

42161000-5

45331110-0

71320000-7

71321200-6

71321000-9

74231540-4

45000000-0

45332200-5

45332300-6

45332400-7

45330000-9

45331200-8

45300000-3

51900000-1

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)
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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: 2020-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji przedmiotu umowy zostaną określone w

harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum 3 instalacje centralnej ciepłej wody

użytkowej doprowadzające wodę do mieszkań połączonych  z likwidacją indywidualnych piecyków

gazowych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach zamieszkałych - w ramach
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jednej lub wielu umów. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

min. jedną osobę pełniącą funkcję Koordynatora technicznego (Kierownika budowy) posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia

go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające  im równoważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do

wyżej wskazanych. 

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: Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 6.2.3

SIWZ może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1117).

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) 
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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: 

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z

postępowania.

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) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku

określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 1) SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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, sporządzonego zgodnie z

Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 2) SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP 

a) karty techniczne węzłów cieplnych obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te

urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do

SIWZ, b) deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego

modelu zamontowanych urządzeń i materiałów, c) informacja o tym, że dostawca kompaktowego

węzła cieplnego posiada uprawnienia do wystawienia deklaracji zgodności (stosownie do kategorii

zagrożenia) na zespoły urządzeń ciśnieniowych , którymi są kompaktowe węzły cieplne (kopia

certyfikatu CE wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy

Pzp) d) dostawca węzłów cieplnych winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującego

certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy

Pzp, w zakresie wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych wg. dyrektywy 2014/68/UE (lub

równoważnej) wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca

2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

(Dz.U. 2016, poz. 1036) – kopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem. W zakresie

oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp  - Zamawiający informuje, że w przypadku gdy
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Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane,

dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi,

które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub

określone wymagania wskazane przez Zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy Pzp). W zakresie

świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające

zgodność Zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności

dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do

świadectw, zaświadczeń certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz

pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,

dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy Pzp).

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

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia

stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

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 
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12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie:

dziesięć tysięcy złotych). 12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez

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

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 12.3. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy

Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg nr rachunku: 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BZP-I.271.23.2020” 12.4. Za skuteczne wniesienie wadium

w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego

przed upływem terminu składania ofert. 12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową  i
płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie  z obowiązującymi

przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności

gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia

kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a

oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 12.6. Wadium musi

zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin

składania ofert. 12.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w

art. 46 ust. 4a ustawy. 12.8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 12.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.10. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy,

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.11. Zamawiający

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

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.12.

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

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

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

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

po stronie wykonawcy. 12.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale

dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach

określonych w ustawie. 12.14. UWAGA: W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem

przez Wykonawców dokumentów w postaci gwarancji wadialnych sporządzonych  w formie

pisemnej (oryginał dokumentu z własnoręcznym podpisem) ze względu na ograniczenia

funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane  z ogłoszonym w Polsce stanem

epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji wadialnych w

formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta). W przypadku

wniesienia wadium w formie elektronicznej, dokument nie może zawierać informacji, iż

„gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu".  Wadium w

formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed

upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: zampub@um.tarnobrzeg.pl

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
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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 

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

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

postępowaniu 

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

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
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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: 



24.06.2020, 13*53

Strona 17 z 26https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1946ca11-e9bc-4501-b320-ee2f9c3a1e0b

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

Gwarancja na zamontowane lokalne węzły cieplne 20,00

Okres gwarancji na wykonane roboty  i materiały instalacyjne 20,00

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 
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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
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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. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień

publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie

dostaw i montażu: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej

pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów  (w tym terminu

rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 18 umowy, 3)
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zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności przypadkami wskazanymi

w ust. 5 pkt 1-6 – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia, 4)

przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku

przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający

zakłada, że postępowanie będzie trwało 96 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia).

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania

postępowania ponad zakładane  96 dni. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w

przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany w zakresie doboru

poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji wynikające z błędów w dokumentacji

wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania

należytej staranności Zamawiającego; 2) niezależnych od Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających

terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich

produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że

Wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał

odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym

wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają

wymogi opisane w SIWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych

urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich

dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.

4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy

pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki

określone w SIWZ; 2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy uniemożliwiająca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; 4) rezygnacja przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub

dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego

umowy  o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6) zmiana

podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem

realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma wiążącą informację stawkową (lub wiążącą informację

stawkową dotyczącą innych płatników ale wydaną w identycznym stanie faktycznym) dotyczącą

podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność
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zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty i umowy, Zamawiający przewiduje

możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na

zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle

posiadanej wiążącej informacji stawkowej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z

właściwym podatkiem VAT), 8) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu

instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT, 9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po

zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w

zakresie wynikającym z tych przepisów. 5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

dopuszcza zmianę umowy w zakresie: - ilości - miejsca lokalizacji - ceny instalacji w porównaniu z

ofertą i zestawieniem budynków, w których mają być zamontowane te instalacje, stanowiącym

załącznik Nr 2 do umowy w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) danej instalacji: 1) zrezygnuje

całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby

w miejscu nie wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać

montaż w innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia), 2)

zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u

innej osoby w miejscu wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie

wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem netto

wynikającym z ceny ujętej w ofercie z doliczoną stawka podatku VAT odpowiednią ze względu na

miejsce montażu), 3) zrezygnuje całkowicie z montażu danej instalacji, a montaż instalacji innego

rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie będzie możliwy u innej osoby (wykonawca zobowiązany

będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem

odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości), 4) zrezygnuje z montażu danego

rodzaju instalacji na rzecz montażu instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie

(Wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem

odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości, 5) w przypadku, gdy ze względów

niezależnych od stron umowy, w szczególności braku możliwości dokonania montażu instalacji w

danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i

niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za

rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i
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ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 6. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i

ust. 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano

montaż zestawów na danym budynku. 7. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po

dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym

przez Zamawiającego. 8. Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT,

wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe

wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 9. Strony przewidują zmianę umowy w

przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę

stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia

wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów

prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część

wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia

oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia
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przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli

Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na

wysokość tych kosztów. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana

tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli

Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na

wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 10. Strona wnioskująca o zmianę

wskazaną w ust. 9 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 9 mają

bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust.

9 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie

wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę

porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a

także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 12. W

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1) część wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o

wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę

podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji

wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o
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których mowa w ust. 9 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy,

płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 15,

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 14. W przypadku

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o

którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym

mowa w ust. 15 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 15 poniżej. 15. Warunkiem dokonania zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę

Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność

złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia

lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących

konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu

umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim

dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 16.

Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 9 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 17. Zmiany, o których mowa w ust. 9 mogą być dokonane

tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie

projektu. 18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 19. Nie stanowi

zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych
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teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  (np.

zmiana nr rachunku bankowego); 20. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu

o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w

postaci aneksu do umowy. 

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: 2020-07-09, 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 

> 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  2 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
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