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Ogłoszenie nr 545665-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.

Miejskie Centrum Ku]tury: „Dom dobrej pamięci -renowacja zabytkowej kamienicy pizy

ulicy Warszawskiej 2 w Plońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów

wspólistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat''.

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej VI "Jakość życia" Działanie 6.2 "Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa

nr RPMA.06.02.00-14-8494/17-00

0 zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których dzialalność, lub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą rea]izowały zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących

czlonkami grup spolecznie 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 1: ZAMAIVIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzy]i

przeprowadzenie postępowania

Nie

lnformacje 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 wspó]nie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw czlonkowskich Unii Ęuropejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny

13034313300000, ul. ul. Płocka  50 , 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

0-23 6622232, e-mail mckplonsk@op.pl, fiks 0-23 6622702.

Adres strony intemetowej (URL): www.mckplonsk.pl

Adres profilu nabywcy:

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

fomatów plików, które nie są ogólnie dostępne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Imy (proszę określić):

Samorządowa instytucj a kultury

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ó.eźe/J. do4;czyJ :

Podział obowiązków między zamawiaj ącymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europej skiej (który z zamawiających
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jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadaj ą pozostali zamawiaj ący, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIFLACJA:

Nieograniczony, pe]ny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.mckplonsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikaci.a istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.mckplonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony -więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na]eży przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

lmy sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Tak
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Imy sposób:

W fomie pisemej

Adres:

Urząd Miejski w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Komunikacja e]ektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń ]ub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA 11: PRZEDMOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dom dobrej pamięci 1 renowacja

zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii

dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat".

Numer referencyjny: 01/05/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzie]enia lącznie następujących części ]ub grup

części:

Maksyma]na liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
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jednemu wkonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia /w.€/kos'Ć, zcrhe§,  rocJzcz/. !. ;./os'Ć c7o§/c";,  %sZ#g /#b

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypę.Hku pairtnerst"iai

innowacyjnego -okreś]enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty

budowlane: Nazwa zadania: Dom dobrej pamięci -renowacja zabytkowej kamienicy przy

ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów

współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat. Przedmiot

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania

budynku mieszkalno-usługowego i gospodarczego na muzeum miejskie wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną oraz uządzeniami budowlanymi. Zakres przedmiotu zamówienia:

Projektowana rozbudowa będzie obejmować: 1. Budynek muzeum. 3-kondygnacyjny budynek

z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, przekryty dachem wielospadowym o fiinkcji

mieszkalno-usługowej adaptowany na budynek muzeum miejskiego. W piwnicy zlokalizowane

będą pomieszczenia techniczne, na parterze projektowana jest strefa wej ściowa do muzeum,

sale ekspozycyjne oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze przewiduje

się sale ekspozycji dawnych mieszkań żydowskich. Na drugim piętrze projektuje się sale

wielofimkcyjne, salę multimedialną oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletą dla

pracowników. Poddasze nie będzie użytkowane. Projekt zakłada 2 wejścia do budynku

muzeum: pierwsze z narożnika północno-wschodniego (istniejące bez zamian), drugie -z

podwórza. Wej ście w elewacji wschodniej poprzez klatkę schodową od strony ul.

Warszawskiej przewiduje się w projekcie do likwidacji, pozostawiając jednak drzwi

zaryglowane. 2. Budynek gospodarczy/usługowy. Budynek gospodarczy, adaptowany na

obiekt usługowy. 3. Podwórze. Podwórze zaprojektowane jest jako dziedziniec łączący ze sobą

obydwa obiekty. Wejście na podwórze z ulicy Warszawskiej zaprojektowano poprzez bramę.

4. Do budynków należy wykonać przyłącza kanalizacji sanitamej, wodociągu i kanalizacji

deszczowej. W zakres zadania wchodzi również zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem

małej architektury.
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11.5) Glówny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:i,,,;l:,':;l:,:::li,,`:;I:;;:I;;,;T,_;;

11.6) Cai\kowilai waLrtość zi\"ówieriz\ Oeżeli zamawiający podaje inf iormacje o wartości

zamówienia)..

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w prTypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamiczne go systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzie]enie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

]ub 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:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta

umowa ramowa ]ub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:     /cłó dniach:

'„ó

data rozpoczęcia:    /afb zakończenia: 2022-03-3 l

11.9) Informacje dodatkowe: Ochrona danych osobowych.1. Zgodnie z art.13 ust.1  -2
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ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej :

„rozporządzenie 2016/679") informujemy, że:  1 ) Administratorem danych zbieranych i

przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy

jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 50. 2) Dane osobowe

mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii

Europej skiej , Najwyższej lzbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom

(w tym Wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności

postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 3) Osobom, które w

postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje

prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na

podstawie art. 6 ust.1  lit. e rozporządzenia 2016/769 -prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do

prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 4) Osobom, które w

postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO. 5)

Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane

osobowe nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c

RODO. 6) Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.

6 ust.  1  lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia 2016/679 -odniesieniu do

danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust.  1 lit. e rozporządzenia

2016/679 - w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym

do zawarcia i realizacji umowy. 8) Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią

archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio: a) 4 lata od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy

przekracza 4 lata -przez cały czas trwania umowy i okresujej rozliczania, c) w przypadku

zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art.  125 ust. 4
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lit. d) w zw. z art.140 rozporządzenia m 1303/2013, d) w zakresie określonym w przepisach o

archiwizacji -do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. 9) Dane kontaktowe do

lnspektora Ochrony Danych -................. (adres mailowy).10) Dane osobowe nie będą

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 2. W przypadku

przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane

dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o

których mowa w art.  14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej infomacje wskazane poniżej :

1 ) Infomacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych. Administrator Danych:

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 50 e-mail:  ...................

Inspektor Ochrony Danych ~ e-mail: ................... 2) Informacje dotyczące przetwarzanych

danych osobowych. Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie

umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego przez Miej skie Centrum Kultury w Płońsku, którego przedmiotem jest "Dom

dobrej pamięci ~ renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla

potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez

blisko pięćset lat". Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.  1  lit. c

rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych, oraz art. 6 ust.  1  lit. e rozporządzenia 2016/679 -w odniesieniu do

pozostałych danych osobowych -w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji

umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio: a) 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) jeżeli czas trwania i

rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,

c) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa

w art.125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.140 rozporządzenia nr 1303/2013, d) w zakresie określonym

w przepisach o archiwizacji -do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. 3) Źródło

pochodzenia danych :

Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz

numer telefonu. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub

rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej , w tym do

uprawnionych organów Unii Euopejskiej . Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
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do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu

zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do

danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6

ust.1  lit. e rozporządzenia 2016/769 -prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych. 6) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu. 3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art.15

ust.1 -3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiemego wysiłku, Zamawiający

może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o

udzielenie zainówienia publicznego. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16

rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 5.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

sEKcłA m: INFORMAcłE o CIIARAKTERZE PRAlh7Nvn41_                                            __                                      _                     __                                                                                                                     11   _      _          _         _   _     1     __   _          _                          1         11     _       _1   ___   __    _      11_

EKONOMczNVM. FINANsolvvn4 I TECHNICZNVM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreśLonej dzialaLności

zawodowej, o i]e wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w

postępowaniu w tym zakresie.

Infomacj e dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa ]ub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w

postępowaniu w tym zakresie.

Infomacj e dodatkowe

111.1.3) Zdo]ność techniczna ]ub zawodowa
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Określenie warunków: W zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeśli Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

teminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie,

należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na

rewitalizacj i/przebudowie/remoncie budynku wpisanego do rej estru zabytków lub ewidencj i

zabytków, której wartość nie była mniejsza niż 2 000 000,00 PLN brutto. W zakresie

potencjału osobowego: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca skieruje

do realizacji zamówienia jedną osobą pełniącą obowiązki kierownika budowy, posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno -budowlanej

bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie przy rewitalizacji, przebudowie lub

remoncie co najmniej jednego budynku wpisanego do rejestm zabytków, posiadającą

kwalifikacje wskazane w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ,tj .

która przez co najmniej  18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego

instytucją kultury. Powyższy wymóg wynika z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami". Przez wyżej wymienione uprawnienia Zamawiający rozumie

uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoj u w sprawie przygotowania zawodowego

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Zamawiający

dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadaj ące ww. uprawnieniom, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a ustawy

Prawo budowlane samodzielne fimkcje techniczne w budownictwie, określone w art.  12 ust.

1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną

stanowią przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20 a ust.  1 ustawy o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa . Osoba wskazana przez

Wykonawcę musi brać udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

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

lnfomacje dodatkowe: Dotyczy 111.1.3) w zakresie potencjału techniczmego. W przypadku,

gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach w innych walutach niż PLN ®olski złoty)

muszą one zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli 8

kursów średnich walut obcych Narodowego Banku polskiego aktualnej na dzień publikacji

ogłoszenia o zamówieniu.

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj ący przewiduj e następuj ące fkultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNm UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRyTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAlh/Y PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
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Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do siwz), o której mowa w art. 24 ust.  1 pkt 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, Że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

określonych w pkt 7.2.3 siwz wykonawca złoży:  1) wykaz robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem teminu składania ofert, ajeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności infomacji o tym, czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

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

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne

dokumenty, sporządzony według załącznika nr 4 do siwz, 2) wykaz osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według załącznika nr

5 do siwz.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAIVY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 9, jeśli dotyczy. 2.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj ących się o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie

poświadczonej kopii. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania ofefty (oryginał

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do

podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze

złożeniem ofefty. 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej

fomie niż pieniądz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

lnfomacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 17 000,00 PLN (słownie

siedeimaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione wjednej lub kilku

następujących fomach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancj ach bankowych, d) gwarancj ach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium wnoszone w
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pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BS

w Płońsku nr 82 8230 0007 0004 5737 2000 0002 z adnotacją „Wadimi przetargowe -

numer sprawy 01/05/2020". Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu

potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu,

zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego

przed upływem teminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w fomie

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) temin ważności gwarancji w fomule: „od dnia .......- do dnia ......... ", d)

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . 6. W przypadku

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest wnieść

dokument wadialny (gwarancję lub poręczenie) wraz z ofertą. Wadium powinno być

oznaczone w następujący sposób: „wadium -numer sprawy 01 /05/2020". 7. Podstawy

zwrotu, ponownego wniesienia oraz zatrzymania wadium określa art. 46 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 z]ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do]ączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

lnfomacj e dodatkowe :

IV.1.5.) Wymaga się z]ożenia oferty wariantowej :
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Nie

Dopuszcza się złożenie ofefty wariantowej

Nie

Złożenie ofefty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana ]iczba wykonawców, któizy zostaną zaproszeni do udzialu w

postępowaniu

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

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcj i 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 :

Infomacj e dodatkowe :

Zamówienie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Infomacj e dodatkowe :

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych infomacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane j est przeprowadzenie aukcj i e]ektronicznej /prze/c7rg #z.eogrc7#z.czon);,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) N..e

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać e]ementy, których wartości będą przedmiotem aukcji e]ektronicznej :

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):

Informacj e dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i

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 aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY 0FERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres udzielonej gwarancj i 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dia]og konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty :

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bezprzeprowadzenianegocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Infomacj e dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat diaLogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inforinacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkuencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, j eżeli zamawiaj ący

przewiduj e nagrody :

Wstępny hamonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacj e 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:

Informacj e dodatkowe :

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, 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 uządzeń 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 :

Temin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej :
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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 :

Infomacj e 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. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem

dokonania n/w zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę

zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany ®rzyczynę), opis wpływu zmiany

na wykonanie zamówienia. 2. Zainawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień

niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczający

czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia:  1 ) w związku z koniecznością realizacji

postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów

społecznych koniecznych do spełnienia, 2) z przyczyn niemożliwych wcześniej do

przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyj nych oraz zawieszenia umowy.

3. Zamawiaj ący przewiduj e możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej

umowy w fomie aneksu do umowy w przypadku:  1) siły wyższej uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ. Przez siłę wyższą strony rozumieją

klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty

prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania organów

państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiaj ących terminową realizacj ę

zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

2) zmiany dotyczące: :  1 )stawki podatku od towarów i usług, 2)wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paździemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę , 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i
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wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

paździemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i Wykonawca udowodni ponad

wszelką wątpliwość, Że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę, 3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli

zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 4) zmian wynikających z przepisów prawa, 5)

zmian wynikających z konieczności uwzględnienia robót dodatkowych ,których wcześniej nie

można było przewidzieć lub robót zamiennych, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub

zmianą terminu realizacji robót, jak również zmianą hamionogramu płatności, 6) zmian

wynikających z decyzji lub wytycznych organów administracji lub nadzoru budowlanego,

wydanych po upływie teminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, co może

skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji robót, 7) zmian w

dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy już po zawarciu

umowy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji robót, 8)

wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po stronie Zamawiającego i niewynikających

z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą teminu realizacji

robót, 9) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , rozpoznania terenu

w zakresie znalezisk archeologic2nych, występowania niewybuchów lub niewypałów, co może

skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji robót, 10) gdy konieczność

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

starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50°/o wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie,11) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11  ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15

% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, bez konieczności uzasadnienia.  12)

Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą również stanowić podstawę do zmiany wielkości i

zasad płatności, o których mowa w §  10 ust. 4 projektu umowy na korzyść Wykonawcy.13) W

przypadku uzasadnionej zmiany wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona

na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej na

podstawie średnich cen Sekocenbudu. 4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
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teminu realizacji w przypadku: 1 ) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z

konstrukcj ą budynku oraz w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robót budowlanych,

2) w przypadku sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie robót koniecznych lub

dodatkowych, wykonanie których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, 3) konieczności wykonania robót zamiennych,

niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem budowlanym wykonania przedmiotu

umowy, 4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego

stronie, 5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej

dokumentacji Wykonawcy już po zawarciu umowy, 6) wystąpienia okoliczności, których

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7)

wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, 8) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 9) wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiaj ącego, uniemożliwiaj ących

wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacja projektową. 5. Przesunięcie

teminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn,

o których mowa w ust. 4. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą również stanowić

podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §  10 ust.1 projektu umowy

na korzyść Wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i

urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą

korzystne dla Zamawiającego. Będą to, w szczególności, okolicmości:  1 ) powodujące

poprawienie parametrów technicznych, 2) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na

postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 3) dodatkowo możliwa jest

zmiana producenta poszczególnych materiałów i uządzeń przedstawionych w ofercie

przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych

materiałów lub uządzeń. 8. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiającego, na podstawie uzgodnień przeprowadzonych z projektantem. 9. Umowa może

ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID 19,

które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie

zgodnym z art.15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych .  10. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
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określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.

11. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w

postaci aneksu do umowy.  12. Hamonogram rzeczowo -finansowy może podlegać

aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia teminów realizacji

poszczególnych etapów robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do Hamonogramu rzeczowo -

finansowego nie prowadzi do zmiany teminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ó.eźe/z. c7o0;czy/..

Srodki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 2020-06-19, godzina:  12:00,

Skrócenie teminu 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 teminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków, które miab7 być przeznaczone na sfinansowanie

calości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Wizja lokalna. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty, na

etapie jej przygotowania dokonali wizji lokalnej na terenie miejsca wykonywania robót.

Temin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia Wykonawca uzgodni z
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Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Fakt

przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie potwierdzony protokołem z wizji

lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr s do SIWZ. Kontakt do przedstawiciela

Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie robót: p.

Adrian Klimiuk tel. kontaktowy (23) 6631314, e-mail a.klimiuk@plonsk.pl Komunikacja.1.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe , osobiście, za

pomocą posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną . 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego

Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w siwz. 3.Zamawiający

wyznacza do kontaktów z Wykonawcami P. Adrian Klimiuk tel. 23 6631314 e-mail:

a.klimiuk@plonsk.pl Adres Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, 09-100 Płońskg ul. Płocka

50. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego osobistego

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i

podania przez Wykonawcę fim Podwykonawców (o ile są znani). 3. Zamawiający żąda, aby

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj ącego o wszelkich

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a

także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w przepisie art. 22a ust.  1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie

zamówienia.
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