Ogłoszenie nr 629934-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.
Będzin Arena Sp. z o.o.: Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu w Będzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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: Będzin Arena Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 367605530, ul.
Krakowska 16 , 42-500 Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48539302320, e-mail
biuro@bedzinarena.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bedzinarena.pl
Adres profilu nabywcy:
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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)
Tak
www.bedzinarena.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bedzinarena.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:
Osobiście bądź przesyłką pocztową
Adres:
Będzin Arena Sp. z o.o. 42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16, pokój 14
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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie
Numer referencyjny: ZP.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie „pod klucz” w modelu
zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu
sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)
sporządzenie Dokumentacji Projektowej, b) wykonanie Prac Budowlanych, - wraz z uzyskaniem
oraz wykonaniem wszelkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, opinii, warunków
technicznych, innych aktów administracyjnych oraz rozstrzygnięć jak również wraz z
przygotowaniem i wykonaniem innych czynności niezbędnych dla realizacji przedmiotu
zamówienia w systemie „pod klucz”, w tym w szczególności zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów, zgłoszenia rozbiórki (lub zezwolenia na rozbiórkę), pozwolenia na budowę i pozwolenia
na użytkowanie. 3. Dokumentacja Projektowa zostanie sporządzona w trzech fazach: 1) Faza
Założeń Projektowych – obejmująca sporządzenie Założeń Projektowych; 2) Faza Dokumentacji
Budowlanej – obejmująca: a) sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, na którą
składają się : - projekt budowlany wszystkich obiektów budowlanych dla wszystkich branż,
zawierający komplet opinii, uzgodnień, warunków i innych dokumentów, w stanie nadającym się
do załączenia go do wniosku o pozwolenie na budowę (Projekt Budowlany) - informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - dokumentacja dotycząca inwentaryzacji drzew, b)
uzyskanie ostatecznego i niezaskarżalnego przed sądami administracyjnymi pozwolenia na budowę;
3) Faza Dokumentacji Wykonawczej – obejmująca: a) sporządzenie projektów wykonawczych
wszystkich obiektów budowlanych dla wszystkich wymaganych branż, w zakresie niezbędnym do
właściwej realizacji tych obiektów (Projekt Wykonawczy), b) sporządzenie projektów aranżacji
wnętrz dotyczących pomieszczeń i wyposażenia wymienionych w Programie FunkcjonalnoUżytkowym. 4. Na dokumentację dotyczącą inwentaryzacji drzew składa się: - pisemna opinia
dendrologiczna zawierająca co najmniej (1) określenie nazwy drzew i krzewów w języku polskim i
łacińskim; (2) pomiary dendrometryczne: (3) określenia stanu sanitarnego drzew i krzewów; (4)
uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, zalecenia wycinki lub przesadzenia; (5) zalecenia
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dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy (6) część graficzna przedstawiająca
lokalizację drzew i krzewów w formie mapy, z zaznaczeniem drzew i krzewów, które mają
podlegać usunięciu, - dokumentacja fotograficzna drzew i krzewów, - ostateczne i niezaskarżalne
przed sądami administracyjnymi zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli będzie
wymagane). 5. Na wykonanie Prac Budowlanych składa się: a) wykonanie robót rozbiórkowych
dotychczasowych obiektów budowlanych (Roboty Rozbiórkowe), b) wykonanie robót
budowlanych mających za przedmiot budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu (Roboty Budowlane) jak również sprawowanie nadzoru autorskiego w
toku realizacji Robót Budowlanych, c) dostawa i montaż wyposażenia, d) sporządzenie
dokumentacji powykonawczej, e) uzyskanie bezwarunkowego, ostatecznego i niezaskarżalnego
przed sądami administracyjnymi pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ oraz w Suplemencie do Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącym załącznik nr 6
do SIWZ. Wykonawca przyjmując do wykonania ww. przedmiot umowy obowiązany jest wykonać
go ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Zaleca się przeprowadzenie
wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu umowy celem uzyskania wszystkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki nie rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia i stanu miejsca objętego przedmiotem umowy. Zatrudnianie osób na umowę o pracę
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia: W terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji,
odpowiednio, Robót Rozbiórkowych oraz Robót Budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników, w szczególności osób wykonujących prace
fizyczne związane w wykonywaniem odpowiednio, Robót Rozbiórkowych oraz Robót
Budowlanych, niezależnie od tego, czy roboty te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca (tzw. Pracownicy fizyczni). Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby
ujęte w wykazie pracowników, o którym mowa powyżej były zatrudnione w okresie realizacji
odpowiednio, Robót Rozbiórkowych oraz Robót Budowlanych, na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1666 z późn. zm).
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45100000-8
79932000-6
79934000-0

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
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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: 13 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1)
Termin na przekazanie Zamawiającemu Założeń Projektowych - 5 tygodni od dnia zawarcia
umowy, 2) Termin na przekazanie Zamawiającemu Projektu Budowlanego, wraz z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokumentacją dotyczącą
inwentaryzacji drzew - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, 3) Termin na uzyskanie wykonalnego
pozwolenia na budowę - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 4) Termin na przekazanie przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu do eksploatacji - 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: -Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8.000.000,00 zł, - Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 20.000.000,00 zł za każde zdarzenie i ich sumę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: jedną robotę
budowlaną o minimalnej wartości brutto 18 000 000,00 zł wykonaną w formule „zaprojektuj i
wybuduj” polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub
modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane
ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie lub jedną usługę polegającą na
zaprojektowaniu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub
sportowo – rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na
użytkowanie oraz jedną robotę budowlaną o minimalnej wartości brutto 18 000 000,00 zł
polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub
sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na
użytkowanie. 2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje
lub będzie dysponował): a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym
samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
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zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.)
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie
doświadczenie w projektowaniu oraz doświadczenie przy projektowaniu budowy lub przebudowy
lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, o wartości nie
mniejszej niż 18.000.000,00 zł brutto, wymagana liczba osób na stanowisku: 1, b) osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w
projektowaniu, wymagana liczba osób na stanowisku: 1, c) osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1725
z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);
posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, wymagana liczba osób na
stanowisku: 1, d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do
projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą
warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w
projektowaniu, wymagana liczba osób na stanowisku: 1, e) osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj.
osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
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przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w
projektowaniu, wymagana liczba osób na stanowisku: 1, f) Kierownik Budowy posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą
warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy lub zastępca lub inspektor nadzoru w realizacji budowy oraz doświadczenie jako
kierownik budowy lub zastępca w realizacji budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub
modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjego o wartości nie mniejszej niż
18.000.000,00 zł brutto, wymagana liczba osób na stanowisku: 1, g) Kierownik Robót Sanitarnych
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym
samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.)
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do
pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1, h)
Kierownik Robót Elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym
samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.)
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do
pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1, i)
Kierownik Robót Drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725
z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);
dodatkowo osoba wskazana do pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w
kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana
liczba osób na stanowisku: 1. j) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj.
osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do pełnienia funkcji winna
posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi. Wymagana
liczba osób na stanowisku: 1. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli
którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez
Zamawiającego specjalności. k) przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy),
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane
jako Kierownik Kontraktu (lub równoważne stanowisko) lub Kierownik budowy oraz
doświadczenie w reprezentowaniu wykonawcy względem zamawiającego podczas realizacji jednej
inwestycji o wartości min. 18.000.000,00 zł brutto (Zamawiający nie dopuszcza możliwości
łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty), wymagana liczba osób na
stanowisku: 1. UWAGA: 1. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w niniejszej SIWZ
rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu wymienionego powyżej przez
inwestora lub przez inny podmiot w imieniu inwestora. 2. Za obiekt sportowy Zamawiający uzna:
halę sportową, halę wielofunkcyjną, salę gimnastyczną. Za obiekt sportowo – rekreacyjny
Zamawiający uzna basen pływacki, lodowisko, tor łyżwiarski. 3. W przypadku gdy zakres robót
budowlanych określonych w punkcie 1 i 2 będzie stanowił część robót o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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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:
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy (w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o
których mowa zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
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.Wykazu 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. i/lub Wykazu usług
wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane ww.
zamówienia, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w
walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polskie złote według
Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia
postępowania. 2.Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. 4. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.Dotyczy
wszystkich warunków udziału w postępowaniu: - dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów
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do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o
ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
podmiot udostępniający zasoby.
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
1.1 Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 1.2. Dokumenty
dotyczące systemu podłogi sportowej: 1) Zgodność z normą EN 14 904 2) Klasyfikacja standard
zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentów
Podłóg z Klonu Północnoamerykańskiego) 3) Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu
podłogi – poziom min. CflS1 4) Dokument potwierdzający pełną zgodność systemu z normą EN
14904 5) FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1 6) IHF –
aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. 1.3. Dokumenty dotyczące
wykładziny do piłki siatkowej: 1) Atest higieniczny 2) Certyfikat zgodności z EN 14904
potwierdzający amortyzację na poziomie P1 3) Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki
Siatkowej/ –„Exclusive for all FIVB Competitions” 1.4. Dokumenty dotyczące wykładziny do piłki
ręcznej: 1) Atest higieniczny 2) Certyfikat zgodności z EN 14904 potwierdzający amortyzację na
poziomie P1 3) Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/ 4) Certyfikat EHF
/Europejski Związek Piłki Ręcznej/
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta
tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych,
-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 2016 r.
poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 22 1050 1360 1000
0090 3127 5473 z dopiskiem Wadium na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego
obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie”. Wadium w tej formie uważa
się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego
przed upływem terminu składnia ofert. 5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć
w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w
taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z
załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty
dokumentów). 6.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 a) i b) niniejszego
rozdziału SIWZ. 7.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
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publicznego. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 6 niniejszego
rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej, b)jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zawarcie umowy w sprawie
niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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:
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Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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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:
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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.W przypadkach niżej podanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z
warunkami podanymi poniżej. 2.Zmiany te mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę i mogą dotyczyć: -zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla
objętego proponowaną zmianą elementu Prac Budowlanych, -aktualizacji bądź zmiany rozwiązań
projektowych, - zmiany przeznaczenia i optymalizacji sposobu wykorzystania pomieszczeń w
porównaniu do określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i w suplemencie do tego
Programu, - optymalizacji rozwiązań technicznych, w tym dotyczących sposobu dostawy mediów,
przyjętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i w suplemencie do tego Programu, realizacja dodatkowych usług, dostaw i robót budowlanych, -zmiany producenta urządzeń lub
wyposażenia, -zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, -zmiany
technologii wykonania robót, Zmiana umowy dotycząca którejkolwiek z ww. przesłanek jest
związana z możliwością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku,
adekwatnym do zmiany umowy. -zmiany w kolejności i terminach wykonywania Prac
Budowlanych, -rezygnacji z części robót. 3.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego
przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest
wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4.Zmiana terminu zakończenia
realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku: - realizacji dodatkowych usług, dostaw i
robót budowlanych, -zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót lub prac projektowych,
-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej (zdarzenie
obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe
do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec,
które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art.
355 § 2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności:
pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.), -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie
były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -przeszkód technicznych w
pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania
zamówienia, -wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.
5.Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy
między innymi w przypadku wprowadzenia zmian w: a) stawce podatku od towarów i usług
(ustawowa zmiana podatku VAT); b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasadach podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
Zamówienia przez Wykonawcę. 6.W przypadku wprowadzenia zmian w związku z ustawową
zmianą stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową
zostanie podwyższone lub obniżone: a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie
wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać
złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które
powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze
zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez
Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w
zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę; b) na pisemne wezwanie Zamawiającego dotyczące obniżenia wynagrodzenia,
aneksem w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie powinno
zawierać wyliczenie nowego wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do nowo obowiązującej stawki
podatku VAT. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo
dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej obniżenie stawki podatku VAT ze
skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca
rozliczeniowego, w którym weszły w życie przepisy prawa dotyczące obniżenia stawki podatku.
7.W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową
zostanie podwyższone lub obniżone: a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie
wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać
złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które
powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej oraz
wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej
wpłynie na koszty wykonania Przedmiot Umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie
podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą
z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; b) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie
wynagrodzenia, aneksem w terminie do 21 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia
zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte
są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty
doręczenia wezwania. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez
siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu
zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z
danymi przez siebie posiadanymi. 8.W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu
będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany
wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do
zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły w życie
przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia. 9.W przypadku zmiany
wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie należne
Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone: a) na pisemny wniosek
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Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek
Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie
okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć
uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w
jakim zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego
aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one
wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; b) na pisemne wezwanie
Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 21 dni od daty otrzymania
wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie
Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana
powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Na
zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego
najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia
wezwania. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w
terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. 10. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać
prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany
powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana
następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia
minimalnego wynagrodzenia. 11. W przypadkach określonych w ust. 7 do 10 zmiany
wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa w stosunku do niewykonanej części
umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty
wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową
kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów
cywilnoprawnych (dane wrażliwe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 922) należy poddać
anonimizacji. Nie podlega anonimizacji imię i nazwisko pracownika. Ciężar dowodu spoczywa na
Wykonawcy. 12.W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po
zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż
30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. W takim przypadku zmiana umowy skutkuje
zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy.
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: 2018-01-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dane do kontaktu: e-mail: przetargi@bedzinarena.pl, tel. 536 798 992.
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