
"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna: Modernizacja energetyczna budynków „Eskulap” i

„Teresa”, wchodzacych w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

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

Modernizacja energetyczna budynków "Eskulap" i "Teresa", wchodzacych w skład Uzdrowiska

Rymanów S.A.

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:

Ogłoszenie nr 605558-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
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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: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny

87205900000000, ul. ul. Zdrojowa 48 , 38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. 013 4357401, 4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, faks 134 357 475.

Adres strony internetowej (URL): http://www.uzdrowisko-rymanow.com.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: Inny (proszę określić):

Spółka Akcyjna

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
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http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

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:

Poprzez operatora pocztowego, kuriera, osobiście

Adres:

"Uzdrowisko Rymanów" S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna budynków

„Eskulap” i „Teresa”, wchodzacych w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.

Numer referencyjny: DI-04/19

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:

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:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z

wykonaniem zaprojektowanych robót dla zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków

„Eskulap” i „Teresa” wchodzących w skład Uzdrowiska Rymanów S.A.” dla następujących

budynków:Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap” w Rymanowie-Zdroju;Sanatorium „Teresa” w

Rymanowie-Zdroju. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na

warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z całodobowym przebywaniem pacjentów w budynkach „Eskulap” i „Teresa”, wszelkie
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prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy przeprowadzać w godzinach 7 -20. Prace

uciążliwe/głośne poza wyznaczonymi godzinami są niemożliwe do wykonywania, natomiast prace

typu malowanie, itp., nieutrudniające pobytu kuracjuszom mogą być wykonywane przez całą

dobę.Zadanie zostało podzielone na etapy, których zakres został szczegółowo opisany w SIWZ i

załącznikach do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego

stawiane dla prawidłowej jego realizacji, przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej

stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład, której wchodzą: Program funkcjonalno – użytkowy i

audyt energetyczny, stanowiących integralną cześć SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45321000-3

71220000-6

45453000-7

09000000-3

09300000-2

45315300-1

45331000-6

45331110-0

31122000-7

45400000-1

45421000-4

45000000-0

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=86385...

5 z 20 2019-10-03, 15:17



zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1. Etap 1 - Opracowanie dokumentacji

projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia: 31.03.2020 r. 2. Etap

2 - Realizacja robót budowlanych a) Budynek Szpitala Uzdrowiskowego „Eskulap”– dokładny

harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania, z uwzględnieniem

ograniczeń wynikających z konieczności użytkowania obiektu, nieprzekraczalny termin wykonania

całości prac Zamawiający ustala od 1.04.2020r - 31.12.2020r. b) Budynek Sanatorium „Teresa” - prace

budowlane, które mogą być wykonywane na zewnątrz, a nie będą ingerować w budynek w środku

mogą być wykonywane od momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (przekazania

placu budowy) do dnia 30.10.2020r. natomiast prace wewnątrz budynku w terminie od 01.04.2020r. do

30.06.2020r., wtedy budynek zostanie wyłączony z ruchu. Pozostałe informacje w zakresie ustalenia

etapowania prac, terminów i warunków odbiorów, zasad płatności za wykonane prace, itp. zostały

określone przez Zamawiającego w projekcie umowy określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ.

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:
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie

sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC), związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną:1 500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie

zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,

wykonał w sposób należyty, co najmniej: Jedną robotę polegającą na wykonaniu dokumentacji

projektowej dla zadania (zawierającego termomodernizację) o wartości (zadania) minimum

1.500.000,00 zł brutto oraz jedną robotę polegającą na przebudowie z termomodernizacją,

rozbudowie z termomodernizacją lub termomodernizacją budynku o wartości minimum

1.500.000,00 zł brutto, oraz załączy poświadczenia, referencje lub inne dokumenty, potwierdzające,

że prace projektowe i roboty budowlane (z podaniem ich wartości), zostały wykonane w sposób

należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku

wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy

dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu

wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według

kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ponadto wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, musi wykazać, że dysponuje

osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia w poniższym zakresie: a) co

najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub

im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; b) co najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania

zawodowego do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia
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budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) co

najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; d) co najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie

przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; e) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie

robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; f) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami

budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w

zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. g) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami

budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Oraz załączy aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego określonych w lit. a) - g), Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji
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określonych w lit. a) - g), w przypadku, gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do

wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia, której jest zgłaszana.

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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu 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; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o

braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

5 i 6 ustawy Pzp; h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; i) oświadczenia wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

-Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego w niniejszym SIWZ, - wykazu robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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 określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ, - wykazu usług wykonanych

w zakresie projektowania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, według wzoru

określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ, - 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

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami- według wzoru określonego w Załączniku nr 10 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
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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

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca biorący

udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w

wysokości: 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

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)
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Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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
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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 90,00

Długość okresu gwarancji 10,00

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
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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
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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) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w

umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej

umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres

oczekiwania przez Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 2) wystąpią

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=86385...

16 z 20 2019-10-03, 15:17



temperatury) uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót trwające powyżej 3 dni roboczych.

Powyższe musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy o całkowitym przerwaniu prac -

potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin

zakończenia wykonania umowy o czas przestoju w wykonywaniu robót, 3) powstanie potrzeba

przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy,

których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania,

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w

terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub

ekspertyz), 4) Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 5) Wystąpi kolizja z

niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą

przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie

pierwotnie ustalonym , 6) Wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie

przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim

przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub

przestoju. 2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.

Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do

14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 1

przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego

wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie

Przedmiotu umowy. 5. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę

wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i

uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do

umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem

kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we

wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez

Wykonawcę dokumentów. 6. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 uPzp 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
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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, 4) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 7–11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 7. Zmiana

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i

usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z

terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od

towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie

zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 8. W przypadku zmiany stawki podatku od

towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9. Zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod

warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy

związanych z realizacją umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek złożyć pisemny

wniosek do Zamawiającego, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego

wynagrodzenia albo zmiany minimalnej stawki godzinowej na zwiększenie kosztów realizacji umowy,

przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego

wynagrodzenia albo zmianą minimalnej stawki godzinowej a wzrostem kosztów realizacji umowy.

Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy,

albo wynikające z podwyższenia minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców Wykonawcy, które

nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

minimalnej stawki godzinowej. 10. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu

umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek,

w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i
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zależności między zmianą w/w zasad, a wzrostem kosztów realizacji umowy. 11. W przypadku zmian,

o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3, Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w

szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników

świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 dot. umów osób zatrudnionych na

umowy o pracę, 2) pisemne zestawienie wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po

zmianie) osób realizujących umowy zlecenia, związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy

wraz z określeniem zakresu (ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 dot. umów osób realizujących umowy zlecenia, 3)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących

Usługi lub osób realizujących umowy zlecenia, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części

etatu lub ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której

mowa w ust. 6 pkt 3, 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów

uwierzytelniających przedłożone wyliczenia, w szczególności zanonimizowanych dokumentów

rozliczeniowych składanych do ZUS, w okresach miesięcznych wraz z deklaracją rozliczeniową DRA

tj. RCA, RSA i RZA za wskazane przez Zamawiającego okresy poprzedzające wnioskowane zmiany.

5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 4 wykonawca może złożyć pisemny

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur

wystawionych po zmianie gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(Dz.U.2018.2215). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wzrostem ceny jednostkowej, a zmianą

zasad, o których mowa w ust. 6 pkt 4. 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany

umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych. 13. Zamawiający jest uprawniony do żądania

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze

zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczących realizacji projektu.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-10-25, 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

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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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