Ogłoszenie nr 602793-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Gmina Boćki: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Boćki

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

Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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:

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki, krajowy numer identyfikacyjny 05065922000000, ul.

Plac Armii Krajowej 3 , 17-111 Boćki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7319610;

7319620, e-mail m.kolejkowicz@gminabocki.pl, faks 85 7319612.
Adres strony internetowej (URL): www.gminabocki.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
1.3) 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):
1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

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

Tak

www.gminabocki.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:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie, za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). Zamawiający dopuszcza komunikację osobiście, za

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U.

z 2019 r., poz. 123), z wyłączeniem oferty oraz dokumentów wskazanych postanowieniami
Rozdziału 11 i 12 niniejszej SIWZ niniejszej specyfikacji. Jeżeli zamawiający lub wykonawca

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień,
w którym strony postępowania otrzymały informację za pośrednictwem faksu lub drogą
elektroniczną.

Adres:

Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

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

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody

oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki
Numer referencyjny: BGK. 271. 2. 2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

11.3) 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, w formule zaprojektuj i wybuduj na

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), inwestycji obejmującej w szczególności
wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa stacji

uzdatniania wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki”. 2.Przedmiot

zamówienia obejmuje m.in. projektowanie, realizację robót budowlano-montażowych, demontaż

i usunięcie powstałych odpadów, przeprowadzenie prac rozruchowych (w tym rozruch
technologiczny oczyszczalni ścieków) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP,
p.poż., szkolenia personelu Zamawiającego. Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego

zadania, w tym budowy i projektowania. 3.Zamawiający informuje, że oferty składane w
przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość przedmiotu zamówienia.
4.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w dokumentacji przetargowej, w

szczególności w Załączniku Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. 5.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji określa

dokumentacja przetargowa, w szczególności Załącznik Nr 10 do SIWZ -PFU. 6.W przypadku,

gdy w niniejszej SIWZ oraz PFU 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 p.z.p., 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 i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 7. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:

7.1. Przepustowość przebudowanej oczyszczalni ścieków komunalnych w Boćkach musi być na

poziomie Q śrd =192 m3/dobę (dotychczasowym); wydajność studni głębinowej na stacji

uzdatniania wody około Q = 114 m3/h oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 20
kWp. 7.2. Zamawiający zastrzega, że w trakcie prowadzenia robót będących przedmiotem
niniejszej umowy, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody w Boćkach powinny działać

w sposób ciągły, realizując zadania, do których są przeznaczone, a Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować przedmiot zamówienia w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę tych obiektów

oraz urządzeń na nich się składających. 7.3. Teren oczyszczalni ścieków w Boćkach znajduje się
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości

Boćki, rejestr zabytków Nr A-413 z dnia 24-06-1978r. pn. „układ dawnego miasta”. Teren na
którym położona jest oczyszczalnia ścieków objęty jest Planem Zagospodarowania

Przestrzennego. 7.4. Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest w cenie ofertowej uzyskać w jego imieniu wszelkie opracowania, pozwolenia i
decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wykonania i przekazania Stacji
Uzdatniania Wody i Oczyszczalni do eksploatacji oraz dopełnić wszelkich obowiązków

nałożonych na Zamawiającego, które zostaną udokumentowane w w/w dokumentach. 7.5 W celu
pozyskania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów do realizacji przedmiotu zamówienia,

Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw. 7.6. Wartość wynagrodzenia za
wykonanie prac projektowych, (tj.: projektów budowlanych i opracowań wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami i opiniami oraz prawomocnymi decyzjami a także: projektów wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót)
Wykonawca musi określić na poziomie max. 5 % wynagrodzenia brutto za realizację całego

przedmiotu zamówienia. 7.7. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę

geodezyjno-kartograficzną niezbędną do zrealizowania i odebrania przedmiotu umowy.
8.Wymagania dotyczące robót: roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z

obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, z opracowaną
dokumentacją projektową i warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. 9. Wymagania dotyczące materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń:

9.1.Użyte materiały i wyroby budowlane muszą być nowe, 1 gatunku, wysokiej jakości o
udokumentowanym pochodzeniu. 9.2.Wszystkie użyte materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt

muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne, instrukcje obsługi

wynikające z charakterystyki urządzenia. Wszystkie materiały i urządzenia wraz z niezbędnymi
dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora) przed planowanym terminem ich
zastosowania/montażu. Wszystkie stosowane urządzenia winny być proste w obsłudze praż

posiadać serwis na terenie kraju. Dodatkowo urządzenia technologiczne nie mogą być
prototypowe, muszą być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach i stacjach uzdatniania

wody, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów oraz musi być zapewniony

serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii.

II.5) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
74232000-4

45252200-0
45210000-2
45000000-7
45100000-8

45200000-9
45310000-3

45232400-6
45400000-1

11.6) 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)

11.7) 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:

8)
II.

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: 2021-10-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-10-29

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do

potwierdzania spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do
potwierdzania spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - W okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest

krótszy - to w tym okresie), wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, każda w ramach odrębnego
kontraktu polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości

co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie (jeden milion złotych) brutto o przepustowości
średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 192 m3 /d każda ( z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane). Wykonane roboty budowlane muszą być poparte dowodami potwierdzającymi, że

zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący - przynajmniej jeden z
Wykonawców musi spełnić ten warunek. Wartości podane w ww. dokumentach w walutach

innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - W okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy
- to w tym okresie) należycie wykonał dwie dokumentacje projektowe, każda w ramach
odrębnego kontraktu obejmujące minimum projekt budowlany oraz projekt wykonawczy dla

budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie
mniejszej niż Qśrd = 192 m3 /d każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz z załączenie
dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób
następujący - przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Wartości podane
w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP

na dzień zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

publicznych. Zamawiający zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej (określonego w pkt 9.1. ppkt 9.1.1.

3) tiret pierwsze i tiret drugie) Wykonawca może wykazać się również realizacją, w okresie
ostatnich 5 - lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej

działalności jest krótszy - to w tym okresie), dwóch zadań w formule „zaprojektuj i
wybuduj”, każda w ramach odrębnego kontraktu polegających na wykonaniu dokumentacji
projektowej obejmującej minimum projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz

budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 000 000,00
zł (słownie: jeden milion złotych) brutto o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż
Qśrd = 192 m3 /d każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączenie dowodów, czy została

wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący - przynajmniej
jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Wartości podane w ww. dokumentach w

walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - dysponuje lub

będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: (a) Projektantem w zakresie

technologii i instalacji sanitarnych (Główny projektant) posiadającym wyższe wykształcenie
oraz uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń oraz posiadającym doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania co najmniej

dwóch dokumentacji projektowych obejmujących minimum projekt budowlany i projekt
wykonawczy do budowy/rozbudowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto oraz przepustowości

średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 192 m3 /d każda wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz z
załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w

sposób następujący - przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Wartości
podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego

kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, (b) Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz posiadającym doświadczenie

w kierowaniu minimum dwiema zakończonymi robotami budowlanymi jako Kierownik
Budowy polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o

przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 192 m3 /d każda. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w

sposób następujący - przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek, (c)
Kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającym

doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema zakończonymi robotami budowlanymi jako
Kierownik Robót Sanitarnych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie

oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 192m3 /d
każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą

spełnić ten warunek w sposób następujący - przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić

ten warunek. Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia tej samej

funkcji wymienionych powyżej pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do
pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i doświadczenia. Osoby którym powierzone zostaną

wyżej wymienione funkcje muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i
posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Uprawnienia o których

mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1333) 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. 178 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do

wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane lub stwierdzenia
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym

zakresie. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również 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 w państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U.

2018 r. 2272 ze zm.). W przypadku osób które są obywatelami państw członkowskich UE,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (w
rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji

zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności

w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie na terytorium RP, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu

kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych

zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
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:

JSfcie

Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) 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)

111.3) 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
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku postaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p..

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast

dokumentu o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokument o którym mowa powyżej powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2,
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 organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwy ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby, pkt 3 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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)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 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 - wg Załącznika 5a do niniejszej SIWZ. Wśród robót budowlanych,

potwierdzonych dowodami, musi się znaleźć robota budowlana na potwierdzenie warunku, o

którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1 ppkt 9.1.1 3 tiert pierwsze niniejszej SIWZ. Jeśli
Wykonawca wykaże się doświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1 ppkt 9.1.1.
3) tj. potwierdzającym jednocześnie doświadczenie w zakresie usług projektowych jak i robót

budowlanych, wówczas składa wykaz robót budowlanych, wypełniony zgodnie z
Załącznikiem 5c do niniejszej SIWZ. b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu

składania, a jeżeli okres 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 lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu

składania ofert - wg Załącznika 5b do niniejszej SIWZ. Wśród usług, potwierdzonych
dowodami, musi znaleźć się usługa na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 9

pkt 9.1 ppkt 9.1.1 3) tiret drugie niniejszej SIWZ. c) Wykaz osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usługi, 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 informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wg Załącznika 6 do niniejszej SIWZ. Niniejszy wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1. ppkt 9.1.1. 3) tiret trzecie

niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy - wg Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ. 2.Dowód wniesienia

wadium. 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia
pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 4.Zobowiązanie innych

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
l)
IV.
OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

1.2)
IV.

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie - dwadzieścia tysięcy zł). Szczegółowe zasady
wnoszenia wadium zostały przedstawione w Rozdziale 14 SIWZ.

1.3)
IV.

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

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:
IY.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji 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:
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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem

podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji umowy spowodowana w

przypadku: a) Wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, b) Odmowy wydania
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł
zapobiec, c) Warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych

zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie
chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np.:
powodzie, obfite opady śniegu, d) Prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku ze

znaleziskami w trakcie prowadzenia robót, e) Odkrycia na terenie budowy broni, bomb,
niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych lub przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym lub historycznym, f) Jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.), warunki
terenowe, w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane

itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy- termin realizacji może zostać

przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, g)
Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności: w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z
innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy albo dostawcy, czego nie można było

przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy
danego przedmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie

niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego wykonawcy lub dostawcy, h) Jeżeli w trakcie
robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w wyniku, których
konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem

wprowadzenie określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego
w PFU. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy
przez Inspektora, wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót z

określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę, i) Zmiany przepisów prawa
mających wpływ na termin realizacji robót lub sposób prowadzenia robót. Termin realizacji
umowy zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy

nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 2) Zmiany osobowe: a)

Zmiany osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania
określone w SIWZ, b) Zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych, c)

Zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy.
Zamiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a

także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca,

d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on
należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany

kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, e) Zmiana głównego projektanta lub

kierownika budowy w następujących przypadkach: śmierć, choroby lub innych zdarzeń
losowych ( przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ). 3) Zmiany technologii wykonania

robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) Pojawienia się na rynku
materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji projektowej,

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości

robót, b) Pojawienia się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji
projektowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztów

wykonania prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji obiektu, c) Konieczności zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d)
Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń. 4)

Inne zmiany: a) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b)
Zmiana poszczególnych etapów realizacji prac wskazanych w HRF niepowodujących zmiany
ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy. 5) Zmiany wysokości minimalnego

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

przepisów z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o
których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost
kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych
kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie

dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy. 2. Wszystkie wskazane

w ust. 1 pkt 1) - 4) stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażania takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w

stosunku do Zamawiającego. 3. Warunki dokonania zmian: a) Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności, b) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: (1) Opisze

zaistniałe okoliczności, (2) Uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, (3)
Opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, c) Wniosek o zmianę postanowień zawartej
umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień

umowy innych niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu w sytuacjach mających charakter
zmian nieistotnych. 5. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy p.z.p. w szczególności a) Zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,

b) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zmiany niniejszej umowy
będą również dopuszczalne w granicach unormowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U.

poz. 374 ze zm.).
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: 2020-11-10, godzina: 10:00,
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
IY.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

