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Ogloszenie o zam6wieniu
Roboty budowlane

,, Modernizacja wgzla c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach".

1.1,) Rola zamawiaj4cego

Postqpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawifqcego

1.2.) Nazwa zamawiaiecego: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.a) Krajowy Numer ldengfikacyjny: REGON 390558659

1,5) Adres zamawiajqcego

1 .5.1.) Ulica: Dqbrowskiego 2

1,5,2,) Miejscowog6: Polkowice

1.5.3,) Kod pocztowy: 59-100

1.5,4.) Wojew6dztwo: dolnoSlqskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-glogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +4876846291 1

1.5.8.) Numer faksu: +48768462960

1,5.9,) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5,10,) Adres strony internetowej zamawlaJqcego: www.pgm-polkowice.com.pl

1,6,) Rodzaj zamawiaj4cego: Zamawiajqcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzialalno6ci zamawiajqcego: 096lne uslugi publiczne

2.1.) Ogloszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego

2.2.) Ogloszenie dotyczy uslug spolecznych i innych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3.) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:

,, Modernizacja wgzla c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach".

2,4,) fdentyfikator postepowania: ocds-148610-c5cc64fc-bc7e-1 1eb-91 1f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogloszenia:. 2021 IBZP 00064559/01

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.1 Data ogloszenia: 2021 -05-26 08:37
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2.8.) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaly ujqte w planie postepowafi: Nie

2.11,) O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wylqcznie wykonawcy, o kt6rych mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.1Czy zam6wienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam6wienia wraz z podstawq prawnq

Zam6wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.275 pkt 1 ustawy

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
www.pgm-polkowice.com.pl

3.2.) Zamawiajqcy zastzega dostqp do dokument6w zam6wienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi4zani sq do skladania ofert, wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu, o5wiadczefi oraz innych dokument6w wylqcznie przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) lnformacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy u2yciu kt6rych zamawiajqcy bgdzie
komunikowal sig z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postQpowaniu o
udziefenie zam6wienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument6w lub
oSwiadczefi migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa siq przy u2yciu Srodk6w komunikacji
olalzrrnninu nai li '

a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postQpowaniu, szyfrowanie oferty, formulaze do
komunikacji, skladanie ofert)
https://josephine.proebiz.com/pl/
b) poczty elektronicznej (korespondencja opr6cz Ofert).
e-mail: pgm@pgm-polkowice.com. pl

c) Platforma e-Zam6wienia (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje o postQpowaniu)
https:/iezamowienia. gov.pl/pl/
d) strony internetowej prowadzonego postqpowania (Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty
zam6wienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawc6w).
httpsJ/bip.pgm-polkowice.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczqce korespondencji elektronicznej: Aby
bezproblemowo korzystai z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlqczonego do internetu i przeglqdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce wymagah
technicznych znajdujq siq pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/plA&ymagania_techniczne_sw_JOSEPHlNE.pdf
W cefu skr6cenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawilqcy zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna ni2 Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty) odbywala siq r6wnie2
za pomocE poczty elektronicznej na adres e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl

3.8.) Zamawiajqcy wymaga sporzqdzenia i przedstawienia ofert przy u2yciu narzqdzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzqdzi, kt6re nie
sq og6lnie dostqpne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jgzyki, w jakich mogq by6 sporzqdzane dokumenty skladane w postqpowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiqzek informacyjny): Zg. z art. 13 ust. 'l i2 rozp. Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w spr.ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46ME (og6lne rozporz. o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej ,,RODO')
informujemy, ze:1) admin. Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej
sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;inspektorem ochrony danych osobowych w
Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani
Marzena Kasperowicz kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub koresp. na adres Przedsiqbiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;Pani/Pana dane osobowe
p%etwatzane bgda na podst.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqz. z pzedmiotowym postgpowaniem o
udzielenie zam. publ. zg. z SWZ.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty,
kt6rym udostgpniona zostanie dokum.postqp. w oparciu o art.74 ustawy Pzp.Pani/Pana dane osobowe
przechowywane bqdq pzez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepis6w prawa, dotyczqcy obowi4zku
archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy PZP oraz Rozp. Prezesa RM z dnia 18.01 .201 1 r. w
spr.instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu dzialania archiwdw zakladowych); zgodnie z art.269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania
danych osobowych zamieszczanych w BZP okreSla Prezes UZP;obowiqzek podania przez Paniq/Pana
danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w
pzepisach ustawy Pzp, zwiqz. z udzialem w postep. o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre5lonych danych wynikajq z ustawy Pzp.w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art.22
RODO.posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczqcych (w pzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewsp6lmiernie du2ego wysilku mo2e zostad Pani/Pan zobowiqzana do wskazania
dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyz. 2qdania, w szczeg6lnoSci podania nazwy lub daty
postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakoiczonego postqpowania o udzielenie zam6wienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e
skutkowac zmianq wyniku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e narusza6 integralnoSci protokolu oraz jego
zalqcznik6w);c) na podstawie art. 18 RODO prawo zAdania od administrat. ograniczenia przetwazania
danych osobowych z zastzez. pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przelwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze 6rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innei osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa6shva
czlonkowskiego); ponadto, wystqcienie z 2qdaniem ograniczenia peetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia postepowania o udzielenie zam6wienia
pubficznego;d) prawo do wnies. skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, 2e ptzelwatzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO; w przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez ZamawiajEcego w BZP, prawo dostgpu i prawo do sprostowania danych sq
wykonywane w drodze 2qdania skierowanego do Zamawiajqcego. przysluguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzor.na niezgodne z RODO ptzetwaz. Pani/Pana danych osob.pzez
administratora. Organem wlasciwym dla przedmiot.skargi jest Uz4d Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiqzku z ar1. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawn q{zetulatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.1.1.) Przed wszczqciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 512021

4.1.3.) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
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4.1.4.1Zamawiajqcy udziela zam6wienia w czgdciach, z kt6rych kaida stanowi przedmiot
odrqbnego postqpowania: Nie

4.1.8.) Moiliwe jest skladanie ofert czqSciowych: Nie

4.1.13.1 Zamawiajqcy uwzglqdnia aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zam6wienia: Nie

4.2. Informacje szczeg6fowe odnoszqce sig do przedmiotu zam6wienia:

4.2.2.1 Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

Zakres rob6t stanowiAcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimijak:
a) SWZ,
b) projekt budowlany opracowany przez Uslugi Projektowo Inwestycyjne IDEA PROJEKT Jacek
Slemp 59-300 Lubin ., ul. \Nronia 11122
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) opisy pozycji przedmiaru rob6t.

4.2.6.) Gl6wny kod GPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09323000-9 - Wqzel cieplny lokalny

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w, ciqg6w komunikacyjnych i linii
energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4531 1 100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napiqcia

4531 5700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4531 71 00-3 - Instalowanie elektrycznych uzEdzefi pompowych

453 1 7300-5 - El e ktryczne e lektrycznych urzqdzeh r ozdzielczy ch

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8,1 Zam6wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.'f 0.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.1 1.1 Zamawiajqcy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.1Zamawiajqcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wiefi na
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podobne uslugi lub roboty budowlane: Tak

4.2.'14.J.Przedmiot, wielkoSd lub zakres oraz warunki zam6wief na podobne uslugi lub roboty
budowlane: Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo3i udzielenia zam6wieh, o kt6rych mowa w art.214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6zeniu podobnych uslug lub rob6t budowlanych, kt6rych
zakres stanowid bgdzie nie wigcej ni2 50% warto6ci zam6wienia podstawowego. Powy2sze
zam6wienie udzielane bedzie moglo byi w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy zam6wienia w przypadku konieczno5ci wykonania powt6rzenia
podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofed

4.3.2.) Spos6b okreSlania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakoSciowe

Kryterium I

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
tnne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakoSci

4.3.6.) Waga:40

4.3.10.) Zamawiajqcy okre5la aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, 2qda etykiet
lub stosuje rachunek koszt6w cyklu iycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

5.1.) Zamawiajqcy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzialu w postgpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk6w udzialu w postqpowaniu.
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sie Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotycz4ce:
1) zdolnoSci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:
ZamawilEcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
2) uprawnieri do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w:
Zamawialqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawialqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
4) zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spelni warunek, jezeli wyka2e, ze w okresie ostatnich pigciu lat liczAc wstecz od
dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest krotszy
- w tym okresie, wykonal nalezyte dwie roboty budowlane zbli2one do przedmiotu niniejszego
zam6wienia o charakterze budowy, przebudowy lub modernizacji wgzla cieplnego na lqcznE
kwotg min 150.000 zl brutto
b) Wykonawca spelni warunek,le2eli wyka2e mo2liwo56 dysponowania jednA osoba
skierowanq pzez wykonawcQ do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqca uprawnienia
budowlane okre6lone przepisami prawa budowlanego upowazniajqce do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez
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ograniczeR z branZy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiajqcy wymaga zloienia o$wiadczenia, o kt6rym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1)wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat liczac wstecz od
dnia w kt6rym uplynql termin skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w
tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi stanowiecymi przedmiot zam6wienia, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te
zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci informac.ji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq
referencje bqd2 inne dokumenty sporzqdzone pzez podmiot, na tzecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej pEyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskad tych dokument6w - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do SWZ;
UWAGA: Je2eli Wykonawca powoluje siq na doSwiadczenie w realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych wsp6lnie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy rob6t
budowlanych, w kt6rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo3rednio uczestniczyl;
2) wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zam6wienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieh ido5wiadczenia niezbednych do
wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci oraz
informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalqcznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu: 1)OSwiadczenie Wykonawcy o aktualnoSci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postepowania wskazanych przez ZamawiajAcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wnie2 oSwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale2no6ci
do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, z innym Wykonawc4 kt6ry zlozyl odrgbnq ofertg, albo oSwiadczenie o pzynale2no6ci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajqcymi pzygotowanie
oferty niezale2nie od innego Wykonawcy nale24cego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do
SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych Srodk6w dowodowych:
Zamawiajqcy nie wymaga zlo2enia przedmiotowych Srodk6w dowodowych

5.9.) Zamawiajqcy przewiduje uzupelnienie przedmiotowych Srodk6w dowodowych: Nie

6.1.) Zamawiajqcy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajqcy przewiduje aukcjg elektronicznq: Nie

6.4.) Zamawiajqcy wymaga wadium: Tak

6.4.1 ) Informacje dotyczqce wadium:
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokoSci: '1500,00

zl (slownie: jeden tysiqc pigdset zlotych),

6.5.) Zamawiajqcy wymaga zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczqce skladania oferty przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o
udzielenie zam6wienia:
1. Wykonawcy mogqwsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
bye zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 SWZ.
2. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia,
o6wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 SWZ, sklada ka2dy z Wykonawc6w.
O6wiadczenia te potwierdzaj4 brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.
3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia dolqczajq do oferty
o5wiadczenie o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z ktorego wynika, kt6re
roboty budowlane/dostawy/uslugi wykonaj4 poszczeg6lni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp.
4. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia,
o6wiadczenia, o kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1)SWZ, sklada ka2dy z
Wykonawc6w.
5. OSwiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunkow udzialu w postqpowaniu
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siq o zam6wienie skladaj4 z zastrze2eniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doSwiadczenia Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zamowienia
mogq polega6 na zdolno5ciach tych z Wykonawc6w, ktorzy wykonajq roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sawymagane" - co winno mie6 odzwierciedlenie w
oSwiadczeniu skladanym zgodnie z ar1. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiajecy przewiduje uniewa2nienie postgpowania, jeSli Srodki publiczne, kt6re
zamierzal przeznaczyi, na sfinansowanie calo6ci lub czgSci zam6wienia nie zostaly przyznane:
Nie

7 .1.) Zamawiajqcy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiajqcy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.1 Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zm.postan. um. moze nastqpi6 za zgodq obu stron wyraz. na piSmie pod rygor.
niewa2n.zm.2.War. i zasady wprow.zmian do zaw.umowy:a)dop. siq zm.przeds.str., zm.
wymaga wyl. pis. powiad. drugiej str. um.,b)dop. siq zm. zapis6w umow. stan.
oczyw.omylkg,c)dop. siq mo2lzm. formy wnies.zabezp.nale2yt. wykon. um.3.Dop. siq zm.
term.zak. rob. bud. w przyp:a)wystqp. okr. niekoz. war. lub dzial. sily wyzszej uniem. wykon.
rob6t zg. z ich tech. Termin real. zam. zost.wydl. o ilo56 dni (rob. i nierob.) wystgp. ww. niekorz.
war.lub dzial.sily wy2sz.(np. pandemie, klqski Zyw. katastr. i kataklizmy), maj. bezp. wplyw na
termin. wyk rob.,b)zaistnienia koliz i inn.zdarzeh, kt6re wplywaly na term.wykon.rob6t,c)podpis.
um.na rob. dod, o kt6rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile wykon.tych rob. wplywa na
termin wyk.nin. umowy,d)pzestoj6w i op62nieh spowodowanych wyst. COVID-19, zwiqz. w
szczeg. z:nieob. pracow. lub os6b Swiadcz4cych Wace za wynagrodz.na imej podst.ni2
stos.pracy, kt6re uczestniczq lub moglyby uczestn. w realiz.przedm.umowy, decy4qwyd. przez
G I S lub dzialajqcego z_jego upowa2nienia Pahstwowego Wojew6dzkiego/Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w zwiqzku z przeciwdz. COVID_-19 naklad. na Wykonawcq obowiqzek
podjqcia okre6l. czynno6ci zapobiegawczych lub kontrol.,polec. wyd.przez wojewodq lub decyzji
wydanych przez Prezesa RM zw.z pzeciwdz. COVID-I9.e) w przypadku stwierdzenia wad w
dokumentacji projektowej uniemo2liwiaj4cych prawidlowq realizacjg przedmiotu umowy termin
zakoficzenia rob6t mo2e zosta| pzedlu2ony o czas potrzebny na dokonanie zmian lub
uzupelniei w dokumentacji projektowej,f)udzielenia Wykonawcy zam6wiefi na podstawie art.
214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie zam6wienia z wolnej rqki, a wykonanie zam. podstaw.
uzale2nione bqdzie od wykonania tego zam6wienia,g)zmiany zakresu rzeczowego robot
dokonanego przez Zamawiaj, w trakcie realiz.prac na skutek wpr. robot zamiennych lub z
przyczyn niezale2nych od Wykonawcy(silywy2szej.), h)wprow.zmian do umowy na podstawie
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art. 455 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.4.Za mawiajacy zastrzega sobie prawo do
ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t bgdqcych przedmiotem umowy. Warto66 ograniczenia
zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajqcym, nie moze przekroczye 20 ok

wysoko6ci wynagrodzenia Wykonawcy okre6lonego w $ 10 ust. 1 umowy. Warto66 rob6t
niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym i iloSci robot (zakresu rzeczowego) nie
wykonywanych. Stanowi6 to bgdzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na
tq okolicznoS6 zostanie sporzqdzony protok6l koniecznoSci podpisany przez Kierownika rob6t,
inspektora nadzoru inwestorskiego/koordynatora oraz przedstawicieli Wyk. i Zam. Wyk.z tego
tytulu nie bqdzie dochodzil zadnego odszk.S.Zam. dopuszcza mo2l. zm. zakresu rzecz. rob. dok.
przezZam., w trakcie real. prac lub z przyczyn niezal.od Wyk. (sily wyzszej),6. Roboty
dodatkowe i uzupelniajEce tzn. roboty nie wynikajqce z treSci dokumentow zadania, a kt6rych
wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprow.bgdq do realiz.popzez:a) spisanie
protokotu koniecznoSci przez Kierownika robot, Przeds, Zam,b) udzielenie Wyk zam. z wol. rgki
zg. z aft.214 lut: 455 ustawy PZP wraz z podp. stos.um.lub aneksu.T.Zam.przewid zamiang
wys.wynagr. koszt. rownie2 w przypadku potwierdzenia w prot. kon. przez przedst Wyk.i Zamaw.
oraz Kier. rob. potrz.wprow. do obow. tre6ci przedm.um. rob. zam. 8.Dec. o wpr. aneks.rob.
zamien i/lub ogr.do obow treSci um. podej. Zam., Wyk.z tego tyt. nie przysl. zadne
odszk.9. Prot.kon iecz. bgdzie zawieral uzasad.dla wprow.rob6t zamiennych, ich iloSc,
szacu nk.wartoS6, mo2liwy termin wyk.robot. 10.Podp. aneksu do um.bqdzie przeprowadz.zg. z
art.455 ustawy PZP, w op. o wyc. rob.przygot. pzez Wykon. i zaakceptow. przez Zam.

7.5.) Zamawiajqcy uwzglgdnil aspekty spoleczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety
zwiqzane z realizacjq zam6wienia: Nie

8.'1.) Termin skladania ofert: 2021-06-10 1 1:30

8.2.) Miejsce skladania ofert: Aplikacja internetowa JOSEPHINE https://.josephine. proebiz.com/pl/.

8.3.) Termin otwarcia oferl:.2021-06-10 12:00

8.4.) Termin zwiqzania ofertq: do 2021-07 -09
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