
Gmina Skoroszyce: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – Etap I

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: Gmina Skoroszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich 17

, 48-320 Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, , e-mail inwestycje@skoroszyce.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Adres profilu nabywcy:

Ogłoszenie nr 763227-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 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)

Nie

www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – Etap I

Numer referencyjny: ZP.271.7.2020.IBK

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 wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w

miejscowości Makowice gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 400 obręb Makowice

w zakres którego wchodzi : I. BRANŻA DROGOWA : Przebudowa drogi na odcinku od działki 401/1 (powiązanie ze stanem

istniejącym) do końca działki nr 401/7 – odcinek 100 mb. W zakresie odwodnienia drogi należy wykonać pełen zakres, czyli

zarurowanie rowu na odcinku od działki nr 401/1 do działki 396/7 II. BRANŻA TELETECHNICZNA : Pełny zakres zgodnie z

projektem od działki 401/1 do działki 401/7. III. OZNAKOWANIE PIONOWE : Docelowa organizacja ruchu na odcinku od

działki 401/1 do działki nr 399/2. 2) Przedmiotowa droga wewnętrzna zlokalizowana jest w miejscowości Makowice. Planowana

do przebudowy droga stanowi układ obsługujący dojazd do gruntów rolnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i

zagrodowej. Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków

poprzecznych i podłużnych do przyległego terenu oraz przyległych rowów drogowych. 3) W zakresie przebudowy i modernizacji

drogi planuje się wykonanie następującego zakresu prac: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 2. Rozbiórka istniejącej

nawierzchni i podbudowy. 3. Roboty ziemne – wykop. 4. Warstwy technologiczne pod ziemią: a) Profilowanie i korytowanie

podłoża pod nawierzchnię i zagęszczenie ich do współczynnika Is- min 1.0 b) Wykonanie warstwy technologicznej

wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 Mpa i grubości w-wy 30cm 5. Elementy drogowe – krawężniki,

obrzeża a) Wykonanie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z betonu C 12/15. 6. Wykonanie warstwy podbudowy

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 3/31.5 mm grubość w-wy 20 cm 7. Wykonanie nawierzchni zjazdów z

kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 8. Nawierzchnie jezdni bitumicznej: a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S

gr. 5 cm – warstwa ścieralna b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 7 cm – warstwa wiążąca 9.

Opracowanie projektu organizacji ruch zastępczego wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie

prowadzenia robót budowlanych, demontaż. Wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem. 10.

Roboty towarzyszące – regulacja skrzynek zaworów wodociągowych. 4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach

między innymi: 1. koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3. koszty

organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 4. koszty dozoru budowy, 5. koszty wywozu
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odpadów, 6. opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 7. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego, 8.

odszkodowania, 9. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo

budowlane, wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (m.in. powierzchnia i długość wykonanych dróg, wjazdów,

parkingów, sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza, ilości studni w podziale na średnice i inne) 10. inne koszty, które pojawią się

w trakcie realizacji zamówienia. 5) Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte

w SIWZ lub wskazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub

standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i

urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub

szczególnych procesów, które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach

stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum

techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów

równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w

opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30

ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 6) Nazwy i kody stosowane

we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45220000-5 Roboty

inżynieryjne i budowlane 7) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający

określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia polegające na przebudowie dróg - mają być

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie

dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których

Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 2. W związku z powyższym Wykonawca

przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. 1) na podstawie

stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem

pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze

wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 3. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu

zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą

wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 4. Zamawiający na każdym etapie

prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego,

Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i

przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA.

Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych

osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia

np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 5. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji

zawartych oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy
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z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika. 6. Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników

świadczących przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ, na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów

Kodeksu Pracy, w wysokości 2000 zł – za każdy stwierdzony przypadek. 8) Gwarancja i rękojmia wykonania przedmiotu

zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę min. 36 miesięcznej, a max. 60 miesięcznej gwarancji na

wykonane roboty budowlane, a na zamontowane materiały i urządzenia Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta

licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 48 miesięcy licząc od daty

odbioru końcowego robót. 9) Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w dokumentacji projektowej i przedłożonych przedmiarach robót. 10)

Zasady dotyczące podwykonawstwa: 1. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania

kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. W przypadku

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Wymagania dotyczące umowy o

podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 3 do SIWZ). 4. Podwykonawcy w swoich umowach z dalszymi

podwykonawcami obowiązani są do zamieszczania zapisów § 5 projektu umowy dotyczących podwykonawców. 5. W umowach o

podwykonawstwo wartość przewidzianych do wykonania robót, usług lub dostaw nie może być większa od wartości wynikającej

z umowy zawartej z Wykonawcą. 6. W umowach o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu nie

może być dłuższy od terminów wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą. 11) Szczegółowy zakres robót jest ujęty w

projekcie budowlano wykonawczym oraz przedmiarze robót. Wykonanie zadania obejmuje również: - organizację i

zagospodarowanie placu budowy, - wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, certyfikatami

zgodności, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania na

zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, - przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym wszystkie próby i sprawdzenia (straż pożarna, sanepid), jeśli przepisy tego

wymagają, - wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Załączony przez Zamawiającego przedmiar jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do

sporządzenia wyceny, a ma jedynie charakter informacyjny, służący wycenie zadania do realizacji. W celu prawidłowego

sporządzenia kosztorysu ofertowego zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 12) Kosztorysy ofertowe Wybrany

do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy, który należy

sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone

jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że dopuszcza się zastosowania innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w

przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej

pozycji przedmiaru. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie tego faktu

Zamawiającemu poprzez przedłożenie protokołu konieczności, kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z obowiązującymi

zasadami z uwzględnieniem składników cenotwórczych i upustów zgodnych z ofertą przetargową. Po zatwierdzeniu przez

Zamawiającego tych robót jako koniecznych do wykonania, prace te zostaną zlecone Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu. W przypadku zastosowania upustu do

całego kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie tytułowej kosztorysu. Koszty utylizacji ziemi i gruzu na składowisku

odpadów należy udokumentować poprzez przedłożenie inspektorowi nadzoru i pracownikowi wyznaczonego przez

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, oryginałów faktur. W przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z

wykopu na wysypisko śmieci zgodnie ze wskazaniem w przedmiarze robót, Wykonawca otrzyma zapłatę za wywóz ziemi i gruzu
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na odległość do 1,0km bez kosztów utylizacji.

II.5) Główny kod CPV: 45233226-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45100000-8

45111200-0

45233320-8

45233290-8

45220000-5

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:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

31.03.2021

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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o
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załączone oświadczenie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o

załączone oświadczenie,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej – zobowiązany

jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującą

osobą: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej bez ograniczeń Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 późn. zm.) oraz 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 ważne

odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się równo ważne 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Zamawiający przy wykonywaniu niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie w/w funkcji, jeżeli jedna osoba posiada

uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.

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 Nie Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 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. Wykonawca nie jest zobowiązany

do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w formularzu oferty dane

umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany

przez Wykonawcę dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej,

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

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:

- w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.8. SIWZ, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) wykaz 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, potwierdzający warunki wskazane w 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. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do

niniejszej SIWZ, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
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bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej SIWZ, 2. Nie

później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te

nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie

może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

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:

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:
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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) 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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji jakości 40,00

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:
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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:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewiduje równieżmożliwość dokonywania zmian postanowień zawartej

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminów wykonania umowy: 1.1) zmiany wynikające zwarunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, wszczególności: a) klęsk żywiołowych, b) warunków atmosferycznych

odbiegających od typowych dla danej pory roku,uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych,

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanieFirefoxhttps://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ef873...10 z 142020-10-30, 17:08 odbiorów; 1.2) zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,które spowodowały niezawinione i

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) wystąpienie wtrakcie prowadzenia robót klęsk

żywiołowych, b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, c)konieczność wykonania wykopalisk

archeologicznych, d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowejwarunków geologicznych, e)

wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, wszczególności istnienie

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnychurządzeń, instalacji lub

obiektów infrastrukturalnych; 1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronieZamawiającego, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a)wstrzymanie robót

przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowejlub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, 1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówieńdodatkowych; 1.5) zmiany

będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów okompetencjach zbliżonych do
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organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów podinwestycję, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a)przekroczenie

zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach,terminów

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmowa wydania przezorgany

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przezWykonawcę, w tym

odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 1.6) zmianyspowodowane przez

zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lubsąsiadujących nieruchomości a

inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęciainnych czynności w celu

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżącychpo stronie

Zamawiającego; 1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiemmożliwości

prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowałyniezawinione i

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą poupływie

pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdyoferta

złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działańzmierzających

do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), cowpłynęło na

skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lubterminów

wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarciaumowy. W

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy możeulec

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużejjednak

niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innychkosztów

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2) zmianasposobu

spełnienia świadczenia: 2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) zuwagi na

możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innychrozwiązań

technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych,instalacji i

urządzeń, b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązańtechnicznych lub

materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lubskracających termin

realizacji zamówienia, c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalającychna poniesienie

niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lubumożliwiające

uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robótpozwalającej na

skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztóweksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązańFirefoxhttps://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ef873...11 z 142020-10-30, 17:08 technicznych/technologicznych, niż wskazane w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbiorurobót, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuumowy, f) odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunkigeologiczne skutkujące niemożliwością

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,g) odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunkiterenowe, w szczególności istnienie

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, h) zmianadecyzji, postanowień lub uzgodnień

przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, i)konieczność zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względuna zmiany obowiązującego prawa, j)

konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdyzaistnieje wypadek wpływający na

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadującychnieruchomości a Inspektor nadzoru wydał
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Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynnościw celu wyeliminowania lub zmniejszenia

zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmianylokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie

zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 2.2) zmiana osóbwskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie,

przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osobyspełniające warunki określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 3)pozostałe zmiany spowodowane następującymi

okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowyzgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej

stawki VAT, c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur,powstawania obowiązku podatkowego itp., d)

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego zrealizacji części przedmiotu umowy wraz ze

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, e) kolizja z planowanymi lubrównolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone dozmian koniecznych powodujących uniknięcie lub

usunięcie kolizji, f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lubtechniczna, skutkująca niemożliwością wykonania

lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, a) wprowadzenia lubzmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

robót lub usług lub dostaw, b) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunkówpłatności związanych z zawarciem umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 2. W przypadku wystąpieniaktórejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1

pkt 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobuwykonania, materiałów i technologii robót, jak również

zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 3. W przypadku określonym wust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksudo umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt

2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresuświadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana

rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawęsporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót budowlanych stanowi : - dokumentacja

projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótbudowlanych, - kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych

lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte dosporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny jednostko

we pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanychprzez Wykonawcę. 5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3)

stanowią katalog zmian, na które Zamawiającymoże wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody. 6. Zamawiający przewiduje równieżmożliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą

treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy. 7. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z

obsługą administracyjno-organizacyjnąumowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych. 8. Strona

występująca o zmianę postanowieńzawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których

mowa w ust. 1. Wniosek o zmianępostanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie

w formie pisemnego aneksu podrygorem nieważności

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: 22.12.2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

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

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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