Ogłoszenie nr 564035-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.
Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki: Remont dworca autobusowego wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki, krajowy numer
identyfikacyjny 45001067100000, ul. ul. Ludowa 15 , 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. 862 752 592, e-mail przetargi@wysokiemazowieckie.pl, faks
862 752 593.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wysokiemazowieckie.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego osobiście, przez operatora publicznego lub
posłańca.
Adres:
Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

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: Remont dworca autobusowego
wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem
Numer referencyjny: MK.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji p.n.
„Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem
Mazowieckiem”. Budynek dworca zlokalizowany jest przy ul. Rynek Piłsudskiego 23 w
Wysokiem Mazowieckiem wraz z terenem przyległym na działkach o nr ewid.: 1000; 1001;
1002/1; 1002/2; 1003; 1004; 1005/1; 1005/2; 1006/3; 1006/5; 1583/2. Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie prac: 1) rozbiórkowych w tym rozbiórka sufitu, utwardzenia terenu,
ścian, posadzki, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, demontaż ogrodzenia terenu,
barierek i ławek na wysepkach przystankowych; 2) roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne; 3) wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych; 4) roboty
przy wznoszeniu rusztowań; 5) roboty izolacyjne; 6) tynkowanie; 7) instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementów; 8) kładzenie płytek, posadzki; 9) roboty malarskie; 10) roboty
murarskie i murowe; 11) utwardzenie terenu; 12) ogrodzenie terenu cmentarza na
podmurówce systemowej z wykorzystaniem ogrodzenia z rozbiórki; 13) instalowanie sufitów
podwieszanych; 14) wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego w tym zbrojenie elementów
żelbetowych wiaty (płyty pod ławki, ściana boczna), betonowanie słupków pod wiaty
przystankowe, wykonanie podmurówki pod ogrodzenie cmentarza; 15) wykonanie

konstrukcji stalowych (wiat); 16) montaż systemowych daszków nad wejściem; 17) montaż
balustrad na schodach zewnętrznych; 18) montaż balustrad wewnętrznych z wypełnieniem
szklanym; 19) obsadzenie wycieraczek stalowych, systemowych; 20) montaż ławek i koszy
na śmieci; 21) montaż tablicy informacyjnej; 22) wykonanie ogrodzenia cmentarza; 23)
wykonanie instalacji elektrycznych; 24) wykonanie instalacji sanitarnych: a) zewnętrznej
instalacja kanalizacji deszczowej, b) instalacji wewnętrznych: zimnej i ciepłej wody
użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania; 25) budowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku dworca autobusowego. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu
zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, dokumentacjach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
452600007
454000001
453100003
453300009
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w
Okres w
Data
Data
miesiącach
dniach
rozpoczęcia
zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać: 1. Doświadczenie. Za
spełnienie warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku kubaturowego, o wartości robót nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. W
przypadku, gdy określone w warunku roboty budowlane, stanowiły jedynie część robót
wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy, dla oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu uwzględniana będzie nie wysokość wynagrodzenia za całą umowę lecz
wynagrodzenie za wykonane roboty odpowiadające robotom wskazanym w warunku. Jeżeli
wykonane przez wykonawcę referencyjne roboty rozliczane były w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 2. Potencjał kadrowy. Za wykonawcę mającego
odpowiedni potencjał kadrowy, Zamawiający uzna Wykonawcę, który dysponuje lub będzie
dysponowaćć w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: 2.1.
Kierownika budowy: - posiadającego doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót
lub inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie jednej roboty obejmującej budowę lub
przebudowę lub remont budynku o wartości robót nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto; oraz posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, lub uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich
uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy objętej niniejszym
zamówieniem. 2.2. Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: - posiadającego
doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego
w zakresie jednej roboty obejmującej wykonanie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych, o wartości robót nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto; oraz posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich
uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót polegających
na wykonaniu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych objętych
niniejszym zamówieniem. 2.3. Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: - posiadającego doświadczenie jako
kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie jednej

roboty obejmującej wykonanie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych o wartości robót nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto, oraz posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane
według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji
kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych objętych niniejszym
zamówieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego wykazania spełnienia
poszczególnych warunków dotyczących kadry odpowiedzialnej za jakość wykonanych robót
przez jedną osobę. Uprawnienia kadry odpowiedzialnej za jakość. Uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne uprawnienia, uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, które uprawniają do kierowania budową lub właściwymi robotami objętymi
przedmiotem zamówienia. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii
Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz.
65). Osoby, jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą
zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności
uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze
świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu
do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych
podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu
zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Kadra odpowiedzialna za jakość robót winna
posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza osoby bez znajomości
języka polskiego w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka
polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a
personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
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:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli 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, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.) Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione kosztorysy ofertowe. 2.) Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisane oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy,
którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył
ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca może
złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli nie należy on do
żadnej grupy kapitałowej. Nie będzie uznane oświadczenie złożone wraz z ofertą o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy,
którzy złożyli oferty w postępowaniu. 3.) W stosownych sytuacjach, Wykonawca składa także
wraz z ofertą: a) Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika
Wykonawcy; b) Oryginał dokumentu wadialnego, jeśli wadium składane jest w inny sposób
niż za pomocą przelewu na rachunek bankowy zamawiającego; c) Dowody dysponowania
przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia niezbędnymi zasobami innych podmiotów w
przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 4.) Przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: a) wnieść wymagane
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b) przekazać uzgodniony z Zamawiającym
harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych prac, uwzględniający ich rodzaje,
kolejność, terminy zgłaszania robót do odbiorów częściowych i ostatecznego wraz z
rozbiciem złożonej ceny oferty na poszczególne etapy robót, c) przedłożyć Zamawiającemu
umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50 000 zł. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ 4. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych przed
upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy podany w SIWZ . Załączenie do
oferty kopii dowodu wpłaty wadium nie jest wystarczające do skutecznego wniesienia
wadium. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Znaczeni
Kryteria
e
Cena
60,00
Przedłużony okres
40,00
gwarancji
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5
pkt 1-3 Ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących
podstawą zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o
przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt

4 Ustawy Pzp każda ze stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z pisemnym
wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 2. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której
mowa w pkt 1, należy rozumieć: 1) zmianę stawki podatku od towarów i usług, 2) sumę
wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia
dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom
biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,
3) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z
podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do
wykonania umowy w sprawie zamówienia, 4) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy
cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia
pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób, 5)
sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o
pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą
działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018
r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), przysługującego
odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób. 3. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy o jakiej mowa w pkt 2-3. dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą
zmiany: 1) wysokości podatku od towarów i usług, 2) wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia, 3) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 4) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 5) wysokości
stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 6) zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). 4. W przypadku
zmiany, o której mowa w pkt 3. ppkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. ppkt 2)-6)
wykonawca przedstawia: 1) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 2) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie
kalkulacji o której mowa w pkt 1), aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne
zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia, 3) na wniosek zamawiającego
skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów będących
podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w pkt 1) odpowiednio umowy o pracę/aneksy
do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/aneksy do umów cywilnoprawnych -

potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 6. Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych
w stosunku do robót przewidzianych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zakłada się zawarcie
aneksu do umowy na realizację robót zamiennych, który obniży/podwyższy wynagrodzenie
wykonawcy o różnicę pomiędzy kwotą obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego dla
robót zamienianych wynikającą z kosztorysu ofertowego oraz kwotą robót zamiennych
obliczoną w oparciu o sporządzony przedmiar robót zamiennych i opracowany na jego
podstawie kosztorys ich wykonania. Kosztorys wykonania robót zamiennych będzie
uwzględniać następujące dane wyjściowe: 1) Stawka roboczogodziny, wskaźnik kosztów
pośrednich i zysku będą tożsame z wartością zawartą w formularzu oferty. 2) Ceny
materiałów będą ustalone według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji
cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB, IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w
przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 7.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień na realizację dodatkowych dostaw,
usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostaną spełnione warunki o których mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w
zakresie terminu wykonania zamówienia oraz poszczególnych jego etapów ujętych w
harmonogramie, w okolicznościach wskazanych w pkt 6. tj. w przypadku koniczności
wykonania robót zamiennych. Wydłużenie terminów będzie proporcjonalne do dodatkowego
czasu jaki jest niezbędny dla ewentualnego wprowadzenia zmian w projekcie, ich
uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykonania dodatkowego nakładu pracy związanego z
realizacją robót zamiennych. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w
zakresie terminu wykonania zamówienia oraz poszczególnych jego etapów ujętych w
harmonogramie, w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej, 2) konieczności
wykonania robót dodatkowych. Wydłużenie terminów będzie proporcjonalne do dodatkowego
czasu jaki jest niezbędny dla ewentualnego wprowadzenia zmian w projekcie, ich
uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykonania dodatkowego nakładu pracy związanego z
realizacją robót dodatkowych. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wstrzymania robót i
zawieszenie biegu terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ich wykonanie wejdzie w
okres zimowy uniemożliwiając z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne ich należyte
wykonywanie, do czasu zakończenia okresu zimowego. Na potrzeby realizacji umowy
przyjmuje się, iż okres zimowy rozpoczyna się z dniem 22 grudnia danego roku i kończy się z
dniem 21 marca kolejnego roku. 11. Klauzule pkt 1. - 10. nie ograniczają ustawowych
możliwości dokonania zmian w umowie w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt
2) – 6) Ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest
Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, woj. podlaskie; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem jest Pani Beata Napora-Zajac tel. 862752592, e-mail:
sekretariat@wysokiemazowieckie.pl; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
p.t. „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w
Wysokiem Mazowieckiem”; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w
odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby, których dane osobowe zostały
przekazane w toku postępowania posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Zamawiający informuje, iż: - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; - wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10) osobom, których
dane osobowe zostały przekazane w toku postępowania nie przysługuje: − w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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