Sztum: Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona
różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Numer ogłoszenia: 91676 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11
Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie zagospodarowania terenów miejskich usytuowanych
nad rzeką Nogat w Malborku - obszar tzw. amfiteatru zgodnie z projektem Zagospodarowanie
bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku - odcinek D-G - projekt
zamienny wykonaną przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM (z wyłączeniem
projektu zieleni za wyjątkiem zieleni uwzględnionej w projekcie drogowym) w zakresie
wykreowania miejsc służących komunikacji, rekreacji i wypoczynkowi wraz z przebudową i
rozbudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz istniejących elementów
zagospodarowania i ich otoczenia. 2. Przebudowę istniejącego układu komunikacji w
obszarze Parku Północnego w Malborku zgodnie z dokumentacją techniczną pn. Przebudowa
istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku - etap III
wykonaną przez Biuro Projektów Drogowych PROWED, obejmującą w szczególności: 1)
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - odcinek E-F - od amfiteatru do ul. Sportowej wraz z
miejscami wypoczynku typu: A2, C1, C2 wyposażonymi zgodnie z dokumentacją techniczną,
2) przebudowa istniejących zjazdów bramowych, 3) wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Sportowej do zjazdu, 4) wykonanie oświetlenia. 3. Utworzenie ścieżki dydaktycznej
(przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku) poprzez
wykonanie i montaż tablic informacji przyrodniczej utworzenie domków, budek i hoteli dla
owadów zgodnie z dokumentem pn. Opracowanie merytoryczne i graficzne przyrodniczej

ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku wraz z materiałami
edukacyjnymi, którego wykonawcą jest Marketing Strategies oraz z dokumentem pn. Park
Miejski w Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną,
charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i
proponowanych zabiegów koordynowanym przez mgr Piotra Kamonta. 4. Wykonanie prac
renaturalizacyjnych zgodne z dokumentem pn. Park Miejski w Malborku - opracowanie
autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną, charakterystykę ornitologiczną, kosztorys
oraz mapowanie elementów parku i proponowanych zabiegów koordynowane przez mgr
Piotra Kamonta, polegające m.in. na następującym zakresie prac: 1) nasadzenia liniowe
(żywopłoty) i skupiskowe rodzimych gatunków krzewów miododajnych i owocujących, 2)
odtworzenie kwietnych łąk z wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych, 3)
przygotowanie miejsc dla owadów i ptaków, 4) wycinka pojedynczych drzew zgodnie z
projektem, tj. U1, U8-U12, U18-U19, 5) usunięcie gatunków inwazyjnych 5. Pielęgnację
zieleni i nasadzeń na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót. 6. W ramach
przedsięwzięcia zaplanowano nadzór saperski w szczególności przy pracach ziemnych
polegający na obserwacji pod kątem występowania ewentualnych materiałów wybuchowych.
7. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie i montaż dwóch tablic: 1) tablica
informacyjna przed rozpoczęciem inwestycji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w
zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie
internetowej www.rpo.pomorskie.eu, 2) tablica pamiątkowa po zakończeniu inwestycji
zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w zakresie informacji i promocji projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu.
Uwaga: projekty, lokalizacja oraz system montażu obu tablic powinny zostać uzgodnione z
Inwestorem przed ich wykonaniem. 8. Drewno uzyskane z przycinki i wycinki drzew
pozostanie do dyspozycji Wykonawcy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w następującej n/w dokumentacji projektowej i w projekcie umowy: 1)
Przebudowa istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku etap III (Wykonawca: Biuro Projektów Drogowych PROWED) wraz z przedmiarami robót,
uzgodnieniami branżowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 2)
Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku odcinek D-G - projekt zamienny (Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO TERM) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami branżowymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z których treścią
Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3) Opracowanie merytoryczne i graficzne
przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku wraz z
materiałami edukacyjnymi (Wykonawca: Marketing Strategies). 4) Park Miejski w Malborku
- opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną, charakterystykę
ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i proponowanych zabiegów
(Koordynacja wykonania: mgr Piotr Kamont). 10. Przedmiar robót załączony do SIWZ jest
jedynie materiałem pomocniczym i poglądowym obrazującym zakres przedmiotu zamówienia
i nie stanowi podstawy wyceny prac. Podstawą wyceny robót jest SIWZ, opis przedmiotu
zamówienia, dokumentacja projektowa, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Złożona oferta
winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem.
Niedoszacowanie robót oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań

umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 12. Jeżeli SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby
do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie
z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie
gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą
odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych
wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie
się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający
przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę,
strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Każdorazowa
zgodność rozwiązań równoważnych będzie oceniana podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji. 13. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11 Środowisko, Działanie
11.4. Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w związku z czym strony oświadczają, że są świadome, iż w
interesie Inwestora jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania
terminu umownego określonego w umowie, Inwestor utraci dofinansowanie i powstanie w
związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Inwestora
w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy bez względu na przyczynę tego opóźnienia w wysokości utraconego
dofinansowania. 14. Forma rozliczenia: ryczałtowa - Zamawiający dopuszcza wystawienie
faktur za Wykonany zakres prac nie częściej niż raz w miesiącu..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



15.3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20%
wartości zamówienia podstawowego tożsamego z zamówieniem podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.14.00-9, 45.23.32.53-7,
45.23.31.61-5, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 77.31.41.00-5, 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8,
03.45.13.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4.
w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.) 4. W przypadku
wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego dokumentu
Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną robotę budowlaną, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni
mineralnej i/lub z kostki brukowej betonowej i/lub kamiennej i/lub granitowej
o wartości roboty minimum 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy
złotych brutto).

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o



Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) przynajmniej
jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, mająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania
uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. - b)
przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, mająca co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót. c) przynajmniej jedną osobą, która będzie
odpowiedzialna za realizację robót związanych z zielenią posiadająca
wykształcenie kierunkowe w zakresie architektury krajobrazu. UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji kierownika budowy
oraz kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Posiadane przez
w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające
przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394
ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:



wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej: jedną robotę budowlaną, w skład której wchodziło wykonanie
nawierzchni mineralnej i/lub z kostki brukowej betonowej i/lub kamiennej i/lub
granitowej o wartości roboty minimum 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset
tysięcy złotych brutto).;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. 2 Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 85



2 - Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - 15

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 2. Zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestor dopuszcza możliwość zmiany umowy na
warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Inwestor
dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1)
Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu
działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu
ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w
tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z powodu konieczności
wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d) z
powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Inwestora lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Inwestora,
e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących
konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne

nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis), f) z
powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia
zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z powodu szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych, i) w przypadku wykopalisk archeologicznych
uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na terenie budowy
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin
usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w
uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające
lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie
realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w przypadku
opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów
niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy
przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności udzielenia
zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień publicznych,
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 2) Co do
zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie
się zbędne Inwestorowi z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Inwestora
spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z powodu konieczności realizacji robót
wynikających z wprowadzenia przez Inwestora zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do
oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 4)
Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań
technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia,
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności.
Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez
Inwestora zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających
uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu
i ich użytkowników, e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z powodu wystąpienia
warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, g) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) z powodu
zmiany stawki podatku VAT, j) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w
którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne
dowody, k) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 3 ppkt 4 lit. j Rozdziału XVI SIWZ
następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w pkt. 3 ppkt 4 lit. j Rozdziału XVI SIWZ
spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8% w stosunku do
kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Inwestora i nie
może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia, l) każda ze
stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w pkt. 3
ppkt 4 lit. j Rozdziału XVI SIWZ występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o
zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie
brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Inwestorowi. m) wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym ulegnie waloryzacji o
zmianę wskaźnika inflacji ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski (Wskaźnik). n) pierwsza
waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia
arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 3 miesięcy. o) każda kolejna waloryzacja
dokonywana będzie po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana
jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
p) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt m lub zmiany podmiotu, który
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt m stosuje się odpowiednio do
wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi
dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. q) waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt
m-p nie stanowi zmiany Umowy. r) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z
zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 4. Wszelkie
zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa
zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 5. Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę
zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona
zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0014/15-00 o dofinansowanie
Projektu: Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności
biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
IV.4.17) Czy 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

