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Ogloszenie o zam6wieniu
Roboty budowlane

,, Budowa sieci wodoclqgoweJ DN 110 mm d2. 666, 394, 365/1 w mleJscowo6ci Jqdaych6w. "

1.1.) Rola zamawiaj4cego

Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie pzez zamawilqcego

1.2.) Nazwa zamawiajqcego: Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

r.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiajqcego

1.5.'1.) Ulica: D4browskiego 2

1.5.2.) Miejscowo3d: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-1 00

1.5.4.) Wojew6dztwo: dolnoSlqskie

1.5.5.) Kraj: Polska

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

1.5.7.) Numer telefonu: +4876843291 1

1.5.8.) Numer faksu: +48768462960

1.5,9,) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pgm-polkowice.com.pl

'1.6.) Rodzal zamawiajqcego: ZamawiajAcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzialalnofcl zamawiajqcego: 096lne uslugi publiczne

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego

2.2.) Ogtoszenie dotyczy uslug spolecznych i Innych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3.) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:

,, Budowa sieci wodociqgowej DN 110 mm dz. 666, 394, 365/'l w miejscowo6ci Jqdzych6w. "

2.4.) fdentyfikator postQpowania: ocds- 148610-19f69ef9-a8b2-1 leb-91 1f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogloszenia: 2Q21 IBZP 00043006/01

2.6,) Wersja ogloszenia: 01

2.7.1 Data ogloszenia: 2021-04-29 08:52
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2.8.) Zam6wlenie albo umowa ramowa zostaly uJgte w planie postepowati: Nie

2.11.1O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sie wylEcznie wykonawcy, o kt6rych mowa w art,
94 ustawy: Nie

2.14.1 Czy zamitwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unli EuropeJskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam6wienia wraz z podstawq prawnq

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

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

3,2,1Zamawial4cy zastrzega dostep do dokument6w zam6wienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiqzani s4 do skladania ofert, wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu, o6wiadczefi oraz innych dokument6w wylqcznie przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej : Tak

3,5.) lnformacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uiyciu kt6rych zamawiajqcy bgdzie
komunikowal siq z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postgpowaniu o
udziefenie zam6wienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz ptzekazwanie dokument6w lub
oSwiadczeh miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa siq pzy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej, tj.: a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie
oferty, formulaze do komunikacji, skladanie ofert) https://josephine.proebiz.com/pl/b) poczty
elektronicznei (korespondencja opr6cz Ofert). e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.plc) Platforma e-
Zam6wienia (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje o postepowaniu) httpsJ/ezamowienia.gov.pl/pl/ d)
strony internetowej prowadzonego postgpowania (Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty zam6wienia,
w tym SWZ i Informacje dla Wykonawc6w). https://bip.pgm-polkowice.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczqce korespondencji elektronicznej: Aby
bezproblemowo kozystad z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlqczonego do internetu i przeglqdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce wymagari
technicznych znajdujq siq pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/iosephine/plAffymagania_techniczne_sw_JOSEPHlNE.pdf

3.8,) ZamawiaJqcy wymaga spozqdzenia i przedstawienia ofert pzy uiyciu nazedzl
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzqdzi, kt6re nie
se 096lnie dostqpne: Nie

3.12,) Oferta . katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jqzyki, w jakich mogq by6 sporz4dzane dokumenty skladane w postepowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiqzek informacyjny): Zg. z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 .04.2016 r. w spr.ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przelwa'z:aniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46ME (og6lne rozporz. o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej ,,RODO")
informujemy, 2e:1) admin. Pani/Pana danych osobowych jest Pzedsiebiorstwo 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
Mazena Kasperowicz kontakt: lod@pgm-polkowice.com.pl, lub koresp. na adres Pzedsiebiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;pani/pana dane osobowe
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pzetwazane bqdq na podst.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqz. z pzedmiotowym postqpowaniem o
udzielenie zam. publ. zg. z SWZ.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty,
kt6rym udostgpniona zostanie dokum.postgp. w oparciu o aft.74 ustawy Pzp.Pani/Pana dane osobowe
przechowywane bgd4 przez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepis6w prawa, dotycz4cy obowiqzku
archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 'l ustawy PZP oraz Rozp. Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.w
spr.instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu dzialania archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania
danych osobowych zamieszczanych w BZP okreSla Prezes UZP;obowiqzek podania pzez Paniq/Pana
danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w
przepisach ustawy Pzp, zwiqz. z udzialem w postqp. o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy Pzp.w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie bgdq 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 przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewspolmiernie du2ego wysifku mo2e zostad Pani/Pan zobowiqzana do wskazania
dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyz. 2qdania, w szczeg6lnoSci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zam6wienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e
skutkowad zmianq wyniku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmian4 postanowieri
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e naruszad integralnoSci protokolu oraz jego
zalqcznik6w);c) na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administrat. ograniczenia pzetvtazania
danych osobowych z zastzez. przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia ptzetrarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia kozystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa
czlonkowskiego); ponadto, wystqpienie z 2qdaniem ograniczenia pzetvtazania nie ogranicza
pzetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia postepowania o udzielenie zam6wienia
publicznego;d) prawo do wnies. skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, 2e przebirarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza pzepisy RODO; w pzypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawilqcego w BZP, prawo dostgpu iprawo do sprostowania danych sE
wykonywane w drodze 2qdania skierowanego do Zamawiajqcego. przysluguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzor.na niezgodne z RODO p'zet\nratz. PanilPana danych osob.przez
administratora. Organem wlaSciwym dla przedmiot.skargi jest Uzqd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-t93 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie pzysluguje Pani/Panu:a) w zwiqzku z art.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.2l RODO prawo spzeciwu, wobec
ptzetv,ratzania danych osobowych, gdy2 podstawA prawn qprzetwarzania 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: Nr sprawy 4/2021

4.1.3.) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

4.1.4.1 Zamawiajqcy udziela zam6wlenia w czqSciach, z kt6rych kaida stanowi przedmiot
odrgbnego postgpowania: Nie

4,1.8.) Moiliwe jest skladanie ofert czqSciowych: Nie

4.1.13.1Zamawiajqcy uwzglgdnia aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zam6wienia: Nie
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4.2. Informacje szczeg6lowe odnoszqce sig do przedmiotu zam6wienia:

4.2.2,1 Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

Zakres rob6t stanowiqcy przedmiot umowy zostal opisany dokumentami zadania takimi jak:a)
SWZ,b) projekt budowlany c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,d)
opisy pozycji pzedmiaru rob6t.

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

4.2,7.) Dodatkowy kod GPV:

45100000-8 - Pzygotowanie terenu pod budowQ

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociqg6w do przesylu wody

4.2.8.) Zam6wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej: 2 miesiqce

4.2,'11.1 Zamawiajqcy przewiduJe wznowienla: Nie

4.2.13.1Zamawiajqcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wie6 na
podobne uslugi lub roboty budowlane: Tak

4.2,14.1 Przedmiot, wielko5d lub zakres oraz warunki zam6wiefi na podobne uslugi lub roboty
budowlane: Zamawialqcy pzewiduje mo2liwo$6 udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t budowlanych, kt6rych
zakres stanowie bqdzie nie wiqcej ni2 50% warto6ci zam6wienia podstawowego. Powy2sze
zam6wienie udzielane bgdzie moglo byd w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy zam6wienia w przypadku konieczno$ci wykonania powt6zenia
podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

4.3,) Kryteria oceny ofert

4.3,'t.) Spos6b oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal
nastepujacymi kryteriami oceny ofert:KRYTERIUM NR '1: Cena kosztorysowa brutto -
60%KRYTERIUM NR 2: Okres udzielonej gwarancji jakoSci - 40%

4.3.2.) Spos6b okreSlania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo

4,3,3.) Stosowane kryteria oceny ofert: KMerium ceny oraz kryteria jako6ciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga:60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki platno3ci

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3,10.) Zamawiajqcy okreSla aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, 2qda etykiet
lub stosuje rachunek koszt6w cyklu iycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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5.1.) Zamawiajqcy pzewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5,3,) Warunki udzialu w postgpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk6w udzialu w postqpowaniu.
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegae siq Wykonawcy, ktdrzy spelniaja warunki
dotyczqce:zdolno5ci technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spelni warunek , je2eli wyka2e,
2e w okresie ostatnich piqciu lat liczqc wstecz od dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a
je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonal nale2yte dwie roboty
budowlane zbli2one do pzedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze budowy, pzebudowy
lub wymiany sieci wodociqgowej o l4cznej wartoSci min 250.000 zfotych b) Wykonawca spelni
warunek, je2eli wyka2e mo2liwo66 dysponowania jedn4 osobq, skierowanq pzez wykonawce do
realiza$i zam6wienia publicznego, posiadajqcq uprawnienia budowlane okre6lone pzepisami
prawa budowlanego upowa2niajqce do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei z bran2y instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i uzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i

kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiajqcy wymaga zloilenia o5wiadczenia, 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 liczqc wstecz od
dnia w kt6rym uplynql termin skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w
tym okresie, por6wnywalnych z robotami budowlanymi stanowiqcymi przedmiot zam6wienia, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na Eecz kt6rych roboty te
zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy te roboty budowlane zostafy
wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
pzepisami prawa budowlanego iprawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4
referencje bqd2 inne dokumenty sporzqdzone pzez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonylvane, a ie2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakteze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokument6w - inne odpowiednie dokumenty - zalqcznik nr 8 do SWZ; UWAGA:
Je2eli Wykonawca powofuje sig na doSwiadczenie w realizacji rob6t budowlanych, wykonywanych
wsp6lnie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt6rym mowa powy2ej dotyczy rob6t budowlanych, w
kt6rych wykonaniu Wykonawca ten bezpoSrednio uczestniczyl;2)wykaz os6b, skierowanych pzez
Wykonawce do realizacji zam6wienia publicznego wraz z intormaqami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawniefi idoSwiadczenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e
zakresu wykonywanych ptzez nie czynno5ci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zal4cznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie spelniania warunk6w
udziaf u w postqpowaniu: OSwiadczenie Wykonawcy o aktualnoSci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o kt6rym mowa w arl. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postQpowania wskazanych pzez Zamawiajqcego, 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 pzynale2no5ci
do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i

konsument6w, z innym WykonawcA kt6ry zlo2yl odrebnq ofertg, albo oswiadczenie o pzynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajqcymi pzygotowanie
oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nale2qcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do
SWZ;

5.9,) Zamawiajqcy przewiduje uzupelnienie przedmiotowych Srodk6w dowodowych: Nie

5.1 1.) Wykaz innych wymaganych o5wiadczeti lub dokument6w:
1.Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dolqczyd odpis lub informacjg z Krajowego Rejestru
SEdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej lub innego wla6ciwego
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rejestru, w celu potwierd zenia, 2e osoba dzialaj4ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania.2. Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dol4czyd pelnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, je2eli w jego
imieniu dziala osoba, kt6rej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 1 .

6.1.) Zamawiajqcy wymaga albo dopuszcza ofefi wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajqcy przewiduje aukcjq elektronicznq: Nie

6.4.) Zamawiajqcy wymaga wadium: Tak

6.4.1 ) Informacje dotyczqce wadium:
7000 zl slownie ; siedem tysigcy zlotych

6.5.) Zamawiajqcy wymaga zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz4ce skladania ofefi pzez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siQ o
udzielenie zam6wienia:
1. Wykonawcy mogqwsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
bye zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ. 2. W
pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia, o6wiadczenia, o
kt6rych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, sklada ka2dy z Wykonawc6w.
OSwiadczenia te potwierdzaj4 brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim ka2dy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu.3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia dotqczajq do
oferty o6wiadczenie o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z kt6rego wynika,
ktore roboty budowlane/dostawy/uslugi wykonaj4 poszczeg6lni Wykonawcy, zgodnie z aft. 117
ust. 4 ustawy Pzp.4. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie
zamowienia, oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ,
sklada ka2dy z Wykonawc6w.5. OSwiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w
udzialu w postqpowaniu Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o zam6wienie skladaj4 z
zastrze2eniem aft. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq
o udzielenie zam6wienia mogq polegad na zdolno$ciach tych z Wykonawc6w, kt6zy wykonajq
roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci s4 wymagane" - co winno miei
odzwierciedlenie w oSwiadczeniu skladanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiajqcy przewiduje uniewainienie postQpowania, je6li Srodki publiczne, kt6re
zamierzal przeznaczy6 na sfinansowanie calo6ci lub czQ6ci zam6wienia nie zostaly ptzyznane:
Nie

7.1.) Zamawiajqcy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiajqcy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy okre6lone zostaly w S 11 Wzoru
Umowy.Warunki i zasady wpr. zmian do zawartej umowy:a)dopuszcza sig zmianq
przedstawicieli stron, b)dopuszcza siq zmiang zapisdw umow. stan. oczywist4 omytkq.
Dopuszcza sig zmiang terminu zakoftcz. rob. bud. w przypadku:a)wystqp.okres6w

20214,1.2S Ailbtvn Ze6l@n Puuid.wn



ogro{.nb nr 2021/BzP 000a300o01 I d& 202141-,

niekorzystnych war.atmosf. uniemozliw. wyk. rob6t zg. z ich technologi4 dzialania sily wy2szej
majqcej bezpo6redni wplyw na terminowoS6 wyk. rob6t, b)zaistnienia kolizji i innych zdazeh,
kt6re wplywaly na terminowoSe wykon.rob6t,c)podpisania umowy na rob dod, o kt6rych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, o ile wyk. tych rob6t wplywa na termin wyk. umowy,d)pzestoj6w i

op62niei spowod. wystqp. COVID-19, zuiqz.w szcz. z:nieobecnoSci4 pracow. lub os6b
Swiadczqcych pracQ za wynagr. na innej podstawie niz stos. pracy, kt6re uczestniczq lub
moglyby uczestniczyd w realiz pzedmiotu umowy, dec wyd. przez Gl.Insp. Sanit lub dzial z jego
upow. Pafistwowego Woj./Powiat. Insp. Sanit, w zwiqzku z pzeciwdz. COVID-19 naklad. na
Wykonawcq obow. podjgcia okre6l. czynnoSci zapobiegawczych lub kontrolnych,polec.
wydanych pzez wojewodg lub decyzji wyd przez Prezesa RM zwi4zanych z przeciwdz. COVID-
19.w przypadku stwierdzenia wad w dol.proj. uniemozliw. prawidl. realizacjq przed.umowy
,f)udzielenia Wykonawcy zam6wierl na podst.art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie zam. z
wolnej rgki, a wyk. zam. podst. uzale2nione bedzie od wyk. tego zamowienia,g)zmiany zakresu
rzecz.rob6t dok. przez Zamawiaj4cego, w trakcie realizacji prac na skutek wprow.rob6t zam. lub
z ptzyczyn niezale2nych od Wykonawcy,h)wprow.zmian do umowy na podst. art. 455 ustawy
PZP.4.Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t
bgdqcych przed. umowy. WartoSc ogranicz. zakresu rzeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
poprzedz., nie mo2e przekroczy(,2O % wys.wynagrodz. Wykonawcy okreSl.w g 1 0 ust. 1

umowy. S.Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo66 zmiany zakresu zeczowego rob6t dokonanego
przez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji prac lub z ptzyczyn niezale2nych od Wykonawcy (sily
vvy2szq),Zamawiaj4cy przewiduje zamiang wysokoSci wynagr.kosztorys.r6wnie2 w pzypadku
potwierdzenia w protokole koniecznosci przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego oraz
Kierownika rob6t potrzeby wprowadzenia do obowiqzuj4cej tredci pzedmiotu umowy rob6t
zamiennych.

7.5.) Zamawiajqcy uwzglednil aspekty spoleczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety
a iqzane z realizacjq zam6wienia: Nie

8.1.) Termin skladania ofert: 2021-05-18 1 1 :30

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 t2:00

8.4.) Termin zwiqzania oferta: do 2021-06-16
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