Trzebnica, 12.07.2017 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu:
"Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy
Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)”

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Zamawiający informuje, że w związku z zaistnieniem sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
„Ustawą PZP”, (w postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie
zostały złożone żadne oferty na ZADANIE IV - wykonanie robót elektrycznych) Zamawiający – Gmina
Trzebnica, zamierza udzielić zamówienia na wykonanie robót elektrycznych z zastosowaniem trybu z wolnej
ręki na zasadach określonych poniżej.
1. Zamawiający:
Gmina Trzebnica
Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
Tel. 71 312 06 11, fax. 71 312 12 48
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z
zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki - na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr
1 w Trzebnicy, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Architekt
Katarzyna Kubsik, ul Zielona 5A, 67-200 Serby, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 3.3.
opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA.
3.2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
a/. wymiany tablicy bezpiecznikowej,
b/. wymiany instalacji w kotłowni,
c/. wymiany opraw i źródeł światła,
d/. połączenia wyrównawczego,
e/. wymiana instalacji elektrycznej (bez źródeł światła LED),
f/. naprawy instalacji odgromowej.
3.3. UWAGA! Zamawiający zwiększył zakres robót określony w dokumentacji projektowej o roboty

wymienione w lit. e/ i f/.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik
nr 1 oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- instalacyjne elektryczne.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie
częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. W przypadku niezłożenia takiej
listy przez Wykonawcę, w przypadku gdy z listy wynikać będzie, że Wykonawca narusza obowiązek
zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku gdy Zamawiający z innych
źródeł (np. z wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie) uzyska informację, że Wykonawca narusza
obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną.
6. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 działania 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów
realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF i sektorze mieszkaniowym.
7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 24.08.2017 r., lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki:
1) nie podlegał wykluczeniu;
2) spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł. (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
• zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie minimum 2 roboty budowlane polegające na remoncie, wymianie lub
budowie instalacji elektrycznej w budynkach o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 350,0
m2 każdy
•
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz
kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia: kierownikiem robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych.
8.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
9. Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o poinformowanie o tym fakcie
Zamawiającego do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10:00 drogą mailową na adres:
przetargi@um.trzebnica.pl
10. Wzór umowy zawiera załącznik Nr 2.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,
b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a
przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy
dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się
do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania
zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować
wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy
w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy

wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
f) zmiany wartości umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechanych,
których nie można było wcześniej przewidzieć a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego i
zakończenia zadania. - zgodnie z zapisami w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą
z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:
powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
zrezygnować z podwykonawstwa.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie
dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia
za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia
wierzytelności).
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Załączniki:
1) Dokumentacja projektowa
2) Wzór umowy

