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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Ogłoszenie nr 5633 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.

Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
dworca kolejowego Poznań Zachodni”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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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: Polskie Koleje Państwowe S.A., krajowy numer identyfikacyjny 12680100000, ul. ul.
Szczęśliwicka 62, 00973 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 474 94 01, e-mail
przetargi@pkp.pl, faks 22 474 94 02.
Adres strony internetowej (URL): www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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tak
www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowo). Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
Adres:
Polskie Koleje Państwowe Spóka Akcyjna Centrala, Kancelaria ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02- 305
Warszawa

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: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Poznań
Zachodni”
Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-005940
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

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.Zamówienie
zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71.00.00.00-8 - Usługi
architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego
2.Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni”. 3.Zakres robót
budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacji
projektowej, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż dokumenty dotyczące zakresu robót
budowlanych objętych nadzorem, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ zawierają w swej treści
oznaczenie - załącznik nr 10. Odmienna numeracja wynika z faktu, iż dokumentacja załączona do niniejszej
SIWZ, jako załącznik nr 2 stanowi jednocześnie załączniki do postępowania nr KIZ/2017/WNP-005939 pn.
„Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni”, w którym użyto oznaczenia (załącznik nr 10) dla
dokumentacji tożsamej z tą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania. 4.Przedmiot
zamówienia ma być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), decyzjami o pozwoleniu na budowę i
zgłoszeniami robót odpowiednio.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:71247000-1, 71248000-8, 71520000-9
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
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:
Okres w miesiącach: 15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem
zamówienia w okresie od protokólarnego przekazania obiektu wykonawcy robót – do dnia końcowego odbioru
robót budowlanych i kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dworca kolejowego
Poznań Zachodni”, wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego w okresie 5 lat od zakończenia
(odbioru przez Zamawiającego) robót budowlanych. 2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do
15 miesięcy (w postępowaniu pn. „Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni” (KIZ/2017/WNP-005939)
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w okresie od 55 tygodni do 61 tygodni) licząc od daty
zawarcia umowy na ich realizację.

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.O
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udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 180 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonawca biorący udział w postępowaniu
musi wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia
(umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności
publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422), o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury
budynku lub budynków użyteczności publicznych, które zostały wykonane w ramach jednego odrębnego
zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru musi wynosić nie mniej niż
180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dwa zamówienia (umowy)
na usługę nadzoru inwestorskiego muszą obejmować budynek będący pod nadzorem/opieką konserwatora
zabytków lub wpisany do rejestru zabytków. Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań
obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku użyteczności publicznej,
tj. co najmniej: 1)roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów,
wykonywania ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia
więźby dachowej, 2)roboty budowlane wykończeniowe w zakresie malowania, urządzania i wyposażania
wnętrz, 3)roboty elewacyjne, 4)roboty instalacyjne (wymiana instalacji wewnętrznych sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych), 5)roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy sieci i
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i
ostateczne rozliczenie inwestycji oraz nadzór nad robotami budowlanymi. b)Wykonawca musi wskazać, że
dysponuje niżej wymienionymi osobami: Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej
jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
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budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016, poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz
posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) o kubaturze co najmniej 6.000 m3 każdy, w
zakresie wymaganych uprawnień, oraz przez co najmniej 24 miesiące (doświadczenie Wykonawca wykaże
wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z
różnych zadań, natomiast okres 24 miesięcy doświadczenia musi być okresem kalendarzowym. Wykonawca
zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań) brał udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury, Inspektor nadzoru robót sanitarnych co najmniej jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz.
290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65)
oraz posiadający: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora
nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją
zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) o kubaturze co
najmniej 6.000m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i
elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub
inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422) o kubaturze co najmniej 6.000 m3
każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej
jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65)
oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora
nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z
budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną. Zarządzający Realizacją Inwestycji (Koordynator) - wykształcenie wyższe
magisterskie, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu inwestycjami
budowlanymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają
uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz – zgodnie z odrębnymi
przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb,
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli
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Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii
Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym
uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). Obywatel
państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który
prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi
transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa - na zasadach określonych w przepisie art.
20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U.2016.1725). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww.
warunki mogą spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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
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POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów: 1)w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej następujących dokumentów: - wykaz wykonanych
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi
zostały wykonane należycie – który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, opisanego w
rozdziale IX ust. 3 pkt 3 lit. a SIWZ – wzór wykazu określony został w załączniku nr 5 do SIWZ, przy czym
dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został
opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. b SIWZ – wzór wykazu określony został w Załączniku nr 6 do SIWZ,
b) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej następującego dokumentu: oryginału lub
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
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składania ofert – która potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w
rozdziale IX ust. 3 pkt 2) SIWZ. 2.w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IX ust. 3 pkt. 2 oraz
pkt. 3 lit. a i b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż
„stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 3)w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22
a ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z
ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, d)czy podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu
trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do 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
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KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków
udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów (zgodnie z wzorem określonym w
SIWZ). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia
dotyczące podwykonawców (zgodnie z wzorem określonym w SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty
oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że
jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj.
odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez
osoby do tego upełnomocnione). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 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.
6.Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien
zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 6 200,00 zł
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(słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). 2.Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem
terminu do składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 30 1140 1010 0000 3075 6900 1230, 2)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz
z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 –
5) SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 5.Jeżeli wadium zostanie wniesione w
pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego nr KIZ/2017/WNP-005940. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. W pozostałych przypadkach, o których mowa w
ust. 3 pkt 2) – 5) SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego
na rzecz Zamawiającego (beneficjent – Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02- 305
Warszawa) i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego – Centrala PKP S.A., Kancelaria Ogólna,
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A, parter z dopiskiem: Wadium: Zarządzanie i pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca
kolejowego Poznań Zachodni” Biuro Zamówień i Przetargów, postępowanie prowadzi – Małgorzata Pietrzak.
Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopie dokumentu dołączyć do
oferty. 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt
3) – 4), zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1)nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2)przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego
postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3)kwotę gwarancji, 4)okres na jaki
gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5)zobowiązanie
gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.Dokumenty muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady
zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 9.Zamawiający zwraca wadium, wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 i 13.
10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
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niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium
na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający, zgodnie z art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1)wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2)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. 14.W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium
wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu
wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

14 z 20

10.01.2017 16:30

Ogłoszenie

http://portal.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8b55b8b4-6416-4228-8...

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
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:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
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etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1)zmian postanowień Umowy, w przypadku,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy, 2)zmian postanowień Umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu
Umowy, 3)wystąpienia Siły Wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 4)zmiany
inspektorów nadzoru jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora
nadzoru, 5)zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej. 2.Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
Strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie.
3.Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w
szczególności dotyczących prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jego klientów, danych osobowych,
ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od
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Zamawiającego w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni
Wykonawcę w formie pisemnej z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu. 2.Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 3.Zobowiązanie do zachowania
poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a
także pozyskanych przez Wykonawcę bez wiedzy Zamawiającego. 4.Obowiązek zachowania w poufności
Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim. 5.Wykonawca uprawniony jest
do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz w
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
zachowanie przez podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 6.W
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji państwowej, samorządowej,
bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z
przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także
podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób
chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę Informacji o ich
poufnym charakterze. 7.Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych od
Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z Przedmiotem Umowy. 8.Obowiązek zachowania poufności nie
dotyczy Informacji: a)których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, b)które są powszechnie znane i
dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, c)które Wykonawca
uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę
nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania
poufności, d)w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed
dniem zawarcia niniejszej Umowy, e)co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie. 9.Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania,
stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Przekazanie, ujawnienie
lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji poufnych w zakresie niezgodnym z
celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10.Zamawiający, za
niedotrzymanie wskazanych w niniejszym paragrafie ustaleń, może dochodzić od Wykonawcy
odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/01/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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