
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.: „Dostosowanie Zakładów

Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach

Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-202

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 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 6.3 Gospodarka

odpadami. Tytuł projektu: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim

do wymagań dla RIPOK. Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16

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 

Ogłoszenie nr 508808-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. 



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: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.,

krajowy numer identyfikacyjny 11060838600000, ul. Wincentów  , 22-302  Siennica Nadolna, woj.

lubelskie, państwo Polska, tel. 0-82 577 2973, e-mail kras-eko@wp.pl, faks 0-82 577 29 74. 

Adres strony internetowej (URL): www.kraseko.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: Podmiot prawa publicznego 

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)



Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.kraseko.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: 

Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ 

Adres: 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302

Siennica Nadolna

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: „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania

Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka

odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202 

Numer referencyjny: 1/ZP/B/2020 

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: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

5 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z podziałem na zadania (części): 1.1 Zadanie 1: budowa

budynku magazynowego na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Wincentowie, gmina

Krasnystaw, 1.2 Zadanie 2: budowa wiaty stalowej na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w

Wincentowie, gmina Krasnystaw, 1.3 Zadanie 3: budowa zadaszenia boksów na odpady stałe na terenie

zakładu zagospodarowania odpadów w Wincentowie, gmina Krasnystaw, 1.4 Zadanie 4: budowa

ogrodzenia z płyt betonowych na istniejącym placu kompostowni (osłona z płyt betonowych placu

kompostowni) na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Wincentowie, gmina Krasnystaw, 1.5



Zadanie 5: wykonanie łapacza frakcji na istniejącym ogrodzeniu betonowym zakładu (osłona przed

wywiewaniem odpadów) na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Wincentowie, gmina

Krasnystaw. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ,

opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty

budowlane, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary

robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest

do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty

będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów

rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma

prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości

według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 2.1

Zadanie 1: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane w zakresie zakładów

uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej, 2.2 Zadanie 2: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane w zakresie

zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej, 2.3 Zadanie 3: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane w zakresie

zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej, 2.4 Zadanie 4: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane w zakresie

zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

i wodnej, 2.5 Zadanie 5: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane w zakresie

zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej



i wodnej, 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość

składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert

częściowych). 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający

nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 7.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia na roboty budowlane. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy(-om). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om), i podania przez Wykonawcę firm

podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI lit. A pkt 1 SIWZ. 9.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze)

wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na

wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. 10.

Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje

się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji

zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Obowiązek

zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób

wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów

kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone

Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie

prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze

umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 12. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien

założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w

dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe,

oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe

oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o

parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób



nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji

projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany

wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w

rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne

oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne

wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać

określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty

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

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają

zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania

wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w

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

dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie,

o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany

Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach

realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o

konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z

dokumentacją techniczną. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

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:  6   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących terminach:

1.1 realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 1.2

wymagany termin zakończenia i oddania do użytkowania przedmiotu umowy w terminie zaoferowanym

przez Wykonawcę: 1.2.1 maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Zadania 1, 1.2.2

maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Zadania 2, 1.2.3 maksymalnie do 6 miesięcy

od dnia podpisania umowy dla Zadania 3, 1.2.4 maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

dla Zadania 4, 1.2.5 maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Zadania 5. 1.3 Termin

realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

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: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w

przedmiotowym zakresie. Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe 



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: a. dla Zadania Nr 1: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 80

000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), b. dla Zadania Nr 2: Zamawiający uzna, iż

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością

kredytową na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), c. dla Zadania

Nr 3: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się środkami na rachunku

bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy

złotych), d. dla Zadania Nr 4: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się

środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł

(słownie: sto tysięcy złotych), e. dla Zadania Nr 5: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek

jeżeli wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą

niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a. dla Zadania Nr 1: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli

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

obejmującą budowę budynku o konstrukcji stalowej o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł brutto

(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), b. dla Zadania Nr 2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca

spełni warunek jeżeli 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 obejmującą budowę budynku o konstrukcji stalowej o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł

brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), c. dla Zadania Nr 3: Zamawiający uzna, iż Wykonawca

spełni warunek jeżeli 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 obejmującą budowę budynku o konstrukcji stalowej wartości nie mniejszej niż 35 000 zł

brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), d. dla Zadania Nr 4: Zamawiający uzna, iż

Wykonawca spełni warunek jeżeli 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 obejmującą budowę obiektu budowlanego o konstrukcji żelbetowej

o wartości nie mniejszej niż 240 000 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), e. dla

Zadania Nr 5: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli 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 obejmującą budowę ogrodzenia o wartości

nie mniejszej niż 220 000 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Wartości podane

w dokumentach potwierdzających spełnienie w/w warunków w walutach innych niż wskazane przez

Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o

zamówieniu (jeżeli dotyczy). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

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: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw



wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a w przypadku, w którym Wykonawca

powołuje się na zasoby innych podmiotów, także odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji dotyczące tych podmiotów.

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 w zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. V pkt 1.2.2 Wykonawca złoży: 1.1 informację

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu; 2 w zakresie warunku określonego w SIWZ w rozdziale V pkt 1.2.3 Wykonawca złoży:

2.1 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 (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 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 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nd.

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

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu 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 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu

obowiązani są wnieść wadium w zakresie poszczególnych zadań w następujących wysokościach: 1) w

Zadaniu Nr 1 - 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) 2) W Zadaniu Nr 2 - 1 000 PLN (słownie:

jeden tysiąc złotych) 3) W Zadaniu Nr 3 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) 4) W Zadaniu Nr

4 - 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 5) W Zadaniu Nr 5 - 8 000 PLN (słownie: osiem

tysięcy złotych) 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4

gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 310). 4. W przypadku składania przez

Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 4.1 nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do

wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

4.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3 kwotę gwarancji, 4.4 termin

ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 4.5 zobowiązanie gwaranta do

„zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 4.5.1

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 4.5.2 Wykonawca, którego ofertę wybrano: 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 (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 5.

Postanowienia pkt. 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 3.2 i 3.5. 6. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 13 8200

0008 2001 0009 1079 0001 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie. 7. Do oferty należy dołączyć

dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do

przetargu na roboty budowlane, znak sprawy 1/ZP/B/2020 Zadanie Nr ”. 8. Wadium należy wnieść

przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert

(to jest przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie

do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego

dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 9. W przypadku wniesienia wadium w formie

gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał

gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą). 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w

terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b

ustawy Pzp). 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający

zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 16.1 odmówił



podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 16.2

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

stronie Wykonawcy.

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 

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: 

Nie 

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 

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

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

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

Informacje dodatkowe 

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

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza

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

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili

zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie

całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym

niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich

wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od

żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie

umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji

zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do

Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia

lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ

administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano



prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2,

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi

w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w

dokumentacji projektowej, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej

załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o

liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji

przez właściwe organy, 6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z

konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych, 7) konieczności wykonania robót zamiennych, (do których wykonania wystarczy zgoda

zamawiającego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia

podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, 8) zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 10) konieczności dokonania wymiany

osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy - zmiana taka nie

wymaga sporządzenia aneksu do umowy i może być przeprowadzona na podstawie pisemnego

zatwierdzenia przez strony umowy. 11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności

na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie

Zamawiającego, 12) zmiany terminów wykonania poszczególnych element robót uzasadnione

prawidłową realizacją zamówienia lub kolejnością technologiczną wykonania robót. 13) zmiana

należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku stwierdzenia wad lub braków

dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez

projektanta oraz Zamawiającego i będą wynikały ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących

realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku

wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne,

zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana

wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z

zasadami określonymi poniżej. a) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, - ustalona zostanie według następujących zasad: - za podstawę

kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu,

którym mowa w SIWZ, a ilości robót na podstawie przedmiaru, - jeżeli roboty nie występowały w

kosztorysie o którym mowa w SIWZ, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych,

podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie

wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku

ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji

własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a w przypadku ich braku wg kalkulacji

własnej. b) Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian

w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być

złożony w formie pisemnej. 12a) w przypadku zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana wartości zamówienia zostanie ustalona według zasad

opisanych powyżej w ust. 1 pkt 12. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust.

1 pkt 6, zachodzi w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) materiały

budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji

inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2)

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, mająca

wpływ na realizację zamówienia, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne

wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze

materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym

przedmiotem zamówienia. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz

osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod

rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 6. Z wnioskiem o



zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 7. Zamawiający na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku wykonywania robót w okresie przekraczającym 12 miesięcy

dopuszcza zmianę dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 8.

Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: 1)

stawki podatku VAT, 2) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych

kosztów. 8.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 1 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie tych zmian. 8.2 W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1 wartość (brutto) wynagrodzenia, o którym mowa w § 3

Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów (kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie

zmianie). Nie dotyczy to Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego siedziby oraz stałego miejsca

wykonywania działalności na terytorium Polski/nie zarejestrowanego jako podatnik na terenie Polski. 8.3

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 2 i 3

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub

minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne. 8.4 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wynagrodzenie należne

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy,

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obniżenia

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu



wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8

pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym jakiekolwiek

usługi stanowiące przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić

się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy. 8.6 W celu zmiany umowy wynikającej z okoliczności o których mowa w

ust. 8, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w szczególności

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką należne wykonawcy wynagrodzenie powinno ulec

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8.7 W przypadku

zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te

maja wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących jakiekolwiek usługi

stanowiące przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacja przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w

przypadku zmiany, o której mowa w ust 8 pkt 2, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak

i po zmianie) pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy, wraz z

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują oni

pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 wraz z potwierdzającymi zawarte w

zestawieniach wyliczenia dokumentami źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np.

umowy o pracę). 8.8 Informacje zawarte we wnioskach o do dokonanie zmiany w wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 8.7. przekazywane będą z

uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 8.9 W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na

koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8.7 lit. b.



8.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8.6., Strona która

otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaże kwotę o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie

zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 8.11 W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o

niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z

wnioskiem, o którym mowa w ust. 8.6. W takim przypadku zapisy ust. 8.7.- 8.8. stosuje się odpowiednio.

8.12 Zawarcie stosownego aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-02-27, godzina: 11:30, 

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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Opis części zamówienia został

zawarty w rozdziale III SIWZ. 2. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 3. Zamawiający nie

przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie

przewiduje ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na



umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań

dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały

we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ . 8. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego

wykonania kluczowych części zamówienia. 9. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we

wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 10 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”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych

osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2)

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

4) dane osobowe Wykonawcy 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; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę

danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 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; 6) w odniesieniu do danych osobowych

Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących

Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana

nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego

załączników; − 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 Wykonawca uzna, że

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy 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 Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Zadanie 1: budowa budynku magazynowego na terenie zakładu zagospodarowania

odpadów w Wincentowie, gmina Krasnystaw

1) 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:Na szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot

będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do

SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz

SST. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zadanie 1: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty

budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45222100-0, 45220000-5, 45111200-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 6

okres w dniach: 



data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Zadanie 2: budowa wiaty stalowej na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w

Wincentowie, gmina Krasnystaw

1) 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:Na szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot

będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do

SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz

SST. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zadanie 2: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 -

roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i

budowlane, 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45222100-0, 45220000-5, 45111200-0, 45200000-9



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 6

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Zadanie 3: budowa zadaszenia boksów na odpady stałe na terenie zakładu

zagospodarowania odpadów w Wincentowie, gmina Krasnystaw,

1) 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:Na szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot

będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do

SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz



SST. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty budowlane

w zakresie zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 -

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty budowlane w

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45222100-0, 45220000-5, 45111200-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 6

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
4 Nazwa:

Zadanie 4: budowa ogrodzenia z płyt betonowych na istniejącym placu kompostowni

(osłona z płyt betonowych placu kompostowni) na terenie zakładu zagospodarowania

odpadów w Wincentowie, gmina Krasnystaw

1) 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:Na szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot

będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do



SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz

SST. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zadanie 4: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty

budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45222100-0, 45220000-5, 45111200-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 6

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 5 Nazwa: Zadanie 5: wykonanie łapacza frakcji na istniejącym ogrodzeniu betonowym zakładu



nr: (osłona przed wywiewaniem odpadów) na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w

Wincentowie, gmina Krasnystaw.

1) 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:Na szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot

będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlane, - Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do

SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz

SST. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zadanie 5: 45000000-7 - roboty budowlane, 45222100-0 - roboty

budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów, 45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 - roboty

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45222100-0, 45220000-5, 45111200-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 6

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena (C) 60,00

Termin realizacji (T) 10,00

Okres gwarancji (G) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


