Ogłoszenie nr 605016-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.
Powiat Przeworski: Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku)
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: Powiat Przeworski, krajowy numer
identyfikacyjny 65090025200000, ul. Jagiellońska 10 , 37-200 Przeworsk,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 648 70 09, , email zamowienia@powiat.przeworsk.pl, starosta@powiat.przeworsk.pl, faks 16
648 94 84.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatprzeworsk.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: Administracja samorządowa
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.bip.powiatprzeworsk.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatprzeworsk.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Powiat Przeworski , ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy
ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Władysława Jagiełły w Przeworsku)
Numer referencyjny: GZ.272.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

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 budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku) na
częściach działek o numerach ewidencyjnych 3019/1, 3020/2, 3049/1, 3049/2. 2.
Zakres prac objętych zamówieniem: 2.1) W ramach planowanego zadania
przewiduje się wykonać parking dla samochodów osobowych dla 30 miejsc
postojowych w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz przyłącz
kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego Ø600. W
odwodnieniu powierzchniowym parkingu przewiduje się wykonać 2 studzienki
ściekowe włączone do kanalizacji deszczowej. 2.2) W zakres zadania wchodzi n.w.
zakres robót: 1) wykonanie robot przygotowawczych i rozbiórkowych, 2) roboty
ziemne , 3) wykonanie urządzeń odwodnienia parkingu, montażu separatora i
budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, 4) wykonanie podbudowy nawierzchni
parkingu, 5) wykonanie bitumicznej nawierzchni parkingu, 6) wykonanie robót
wykończeniowych, 7) wyznaczenie miejsc postojowych parkingu oznakowaniem
poziomym, 8) oznakowanie pionowe, 9) ustawienie krawężników, 2.3)

Szczegółowy opis i zakres zamówienia określony jest projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik Nr 10
do SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót. Wszystkie
dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie
uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może
ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności
przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach,
których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i
zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z
uwzględnieniem poniższej hierarchii: Dokumentacja projektowa, STWiORB i
Przedmiar robót. 3. Warunki realizacji robót: 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót i
postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3.2. Koszty
unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac
obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy
odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 4. Zamawiający
wymaga, by gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36
miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. 5.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego
przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja
lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy
Pzp. 6. Materiały, rozwiązania równoważne 1) Tam, gdzie w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w
przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca,
partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji
technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy

Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z
opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w
przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 13 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Ilekroć w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej
mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy
przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w
kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 4) Materiały równoważne w
żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz
rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie
mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani
nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności,
użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 5)
Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia
zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są
równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca
przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów
potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 7. RODZAJ CZYNNOŚCI
NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTYCZĄ
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ
WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH
CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 1) Stosownie do
dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie

umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby wykonujące
wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
związane z pracami fizycznymi w zakresie: 1) wykonania robot przygotowawczych
i rozbiórkowych, 2) robót ziemnych , 3) wykonania urządzeń odwodnienia
parkingu, montażu separatora i budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, 4)
wykonania podbudowy nawierzchni parkingu, 5) wykonania bitumicznej
nawierzchni parkingu, 6) wykonania robót wykończeniowych, 7) wyznaczenia
miejsc postojowych parkingu oznakowaniem poziomym, 8) oznakowania
pionowego, 9) ustawienia krawężników, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za
kierowanie budową tj. kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób
sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze. 2) W trakcie
realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie: a) oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223300-9
45111000-8
45112000-5
45232452-5
45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-22
II.9) Informacje dodatkowe:

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 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 100
000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - zdolności technicznej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
remoncie parkingu lub drogi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej
umowy. - zdolności zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na
czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami skierowanymi przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. - co najmniej jedną osobą, która będzie
pełnić funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie
polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub kierownika robót w
minimum jednej robocie polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie
parkingu lub drogi.
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: Przez uprawnienia budowlane, Zamawiający rozumie
uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t
Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2019r., poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych,
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 220 ze zm.)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
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:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane - wg załącznika nr 4 do SIWZ. c) Dowody określające czy
roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 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. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5 do
SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg
załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wypełniony Formularz
,,Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy” – wg załącznika nr 9 do SIWZ,
który jest niezbędnym dokumentem do oceny oferty w zakresie kryterium oceny
określonym w rozdziale XIII niniejszej SIWZ,UWAGA: nie złożenie lub
niewypełnienie przedmiotowego dokumentu będzie skutkowało przyznaniem 0
punktów w kryterium pozacenowym. 3. W przypadku polegania na zasobach
innych podmiotów – dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami np. zobowiązanie wg propozycji wzoru nr 7 do SIWZ.
4. PRZEDSTAWIANE DOKUMENTY W PRZYPADKU WYKONAWCY
MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4.1. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a) rozdziału VI SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby . 4.3. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 5. pełnomocnictwo dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy
składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów
rejestrowych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez
notariusza), 6. pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - gdy
ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty
20,00
Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, stosownie
do art. 144 ust.1 pkt 1 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) Zmiany osób skierowanych
do realizacji umowy lub podwykonawcy a) Zmiana osób, przy pomocy których
wykonawca realizuje przedmiot umowy na zasadach określonych w § 7. b) Wystąpi
konieczność dokonania zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy w przypadku: a) zmiany stanu prawnego, b)
wystąpienia działania siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą zamawiający rozumie:
wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu, w tym w
szczególności pożar, powódź, atak terrorystyczny, wojny, zamieszki, i inne klęski
żywiołowe, a także wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
w szczególności związanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, że
okoliczności związane z ich wystąpieniem wpływają lub mogą wpłynąć na należyte
wykonanie tej umowy. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy
wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do poinformowania drugiej strony
o wystąpieniu działania siły wyższej i jej wpływie na należyte wykonanie umowy.
Po stronie wnoszącej leży udokumentowanie powstałej okoliczności na należyte
wykonanie umowy. W tym celu możliwe jest posłużenie się oświadczeniami
(własnymi lub osób trzecich) lub dokumentami. c) wystąpienie niesprzyjających
warunków atmosferycznych trwających nie przerwalnie dłużej niż 7 dni (np.
długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura
powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie prac) uniemożliwiających
prowadzenie prac, sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów, d) wstrzymanie,
zawieszenie prac przez Zamawiającego lub przez organy nadzoru budowlanego z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) zmiany przepisów prawa, co powoduje
konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w
trakcie realizacji zamówienia, f) podjęcia przez osoby trzecie działań
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób
przewidziany w warunkach technicznych, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze Stron umowy, g) przedłużające się uzyskiwanie
niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a
także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania
klauzuli ostateczności, h) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych
których wykonanie jest konieczne dla wykonania przedmiotu Umowy, i) powstania
konieczności wykonania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego,
j) w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych
niewykraczającym swym zakresem poza przedmiot zamówienia – w odniesieniu do
zakresu zamówienia opisanego przedmiarami robót zamieszczonymi w
postępowaniu przetargowym, k) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, o ile jego
zawarcie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, l) wystąpienia na terenie
budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które
wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, m)
wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót
budowlanych przez Wykonawcę, n) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do
danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania
umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły
na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 3) Zmiany odnoszące się
do przedmiotu zamówienia: 3.1 Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia
poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, których
wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a
konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej, b)
konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, c) zmiany dokumentacji
projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 3.2 Dopuszczalna
jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku wykrycia wad
dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy
okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w
zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w
związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te
będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem
obiektu obarczonego wadą. 3.3 Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie
art. 23 pkt 1 Prawo budowlane - zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonania na podstawie art. 20
ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) zmiany dokonane zostały
podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstępują w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane. 3.4 Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne,
zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego poniżej w
umowie. 3.5 Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności
zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji: a) wystąpienia innych
warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane
przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia na terenie budowy
niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają
lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie. 3.6
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: a) podwyższą jakość
wykonanych robót, b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, d) pozwolą na wydłużenie
okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, e) pozwolą na poprawę warunków
bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu, 3.7 Dopuszczalna jest zmiana
technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców, sprzętu lub
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a
Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
3.8 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku konieczności
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, w sytuacji gdyby zastosowania przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy. 3.9 Dopuszczalna jest zmiana technologii
wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w

przypadku gdy zmiana rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowana jest
koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji projektowej
podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań
zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o ile ta
modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji. 3.10 W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 3.11 Dopuszczalna jest zmiana
sposobu wykonania zamówienia w przypadku stwierdzenia, że okoliczności
związane z wystąpieniem działania siły wyższej, w szczególności pandemii
COVID -19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie tej umowy. 4)
Zmiany wysokości wynagrodzenia 4.1 Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym
podatku VAT. 4.2 Zamawiający dopuszcza zmianę wartości przedmiotu umowy
określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót
budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia,
określony w § 1 ust. 1 Umowy, b) potrzeby wykonania robót budowlanych
niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1
ust. 1 Umowy, a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, c)
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - w
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1
Umowy, d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w
dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, określonego
w § 1 ust.1 Umowy, e) zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych
przez Zamawiającego – w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót
wykonanych przez Wykonawcę. 4.3 Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu
świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności
związane z wystąpieniem działania siły wyższej, w szczególności pandemii
COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie tej umowy - o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy. 5) Zmiany sposobu wynagrodzenia 5.1 Jeżeli w toku
realizacji przedmiotu umowy strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na
podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na
podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w
wycenionym przedmiarze robót Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie
określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez
Zamawiającego. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych
zostanie ustalone na podstawie wycenionego przedmiaru robót Wykonawcy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 5.2
W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju i których nie można rozliczyć
na podstawie wycenionego przedmiaru robót, i konieczne będą do wykonania
przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, który
zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: a. ceny jednostkowe będą
odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku, b. ceny jednostkowe
będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub

zmienianych materiałów, c. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż
ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np.
SEKOCENBUD. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian,
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny
być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie pisemnej w drodze
aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
takiej zgody. 3. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie
wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 4.
Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian
będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym
ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy
wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie
stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji,
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy
w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało sporządzenia aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 11:00,
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
> język 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, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

