Ogłoszenie nr 776256-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Osjaków: Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z
przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 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:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osjaków, krajowy numer identyfikacyjny 73093467700000, ul.
Targowa 26 , 98-320 Osjaków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 842 33 91, , e-mail
rkostrzycka@osjakow.pl, , faks 43 842 33 91 wew. 13.
Adres strony internetowej (URL): www.osjakow.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.osjakow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.osjakow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
nie dotyczy

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:
w sposób pisemny
Adres:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków (pokój nr 16 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku
komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap
II
Numer referencyjny: RIZ.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) polegających na
przebudowie i rozbudowie budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II, w oparciu o prawomocną decyzję Nr 544/2016 Starosty
Wieluńskiego z dnia 08.07.2016 r., znak: AB .6740.326.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu

użytkowania budynku komunalnego w miejscowości Kolonia Raducka z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany na działce o nr geod. 115, obręb Kolonia Raducka,
gmina Osjaków, w zakresie rzeczowym, o którym mowa w szczególności w ust. 3 i 4 niniejszego
rozdziału. 2. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z
przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy”: 1) współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII
Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej 2) planowany
jest do współfinansowania z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na
prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy Celem realizowanego
zadania/projektu jest utworzenie przez Gminę Osjaków, środowiskowego domu samopomocy w
Kolonii Raduckiej 41 dla 30 uczestników. 3. Budynek komunalny jest wykonany do stanu surowego
zamkniętego. Zakres prac i robót w ramach zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem
zamówienia w szczególności obejmuje: 1) wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: docieplenie
ścian zewnętrznych wraz z elewacją (zgodnie z załączonym projektem), podłoża na gruncie, podłoża
na stropie, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, docieplenie poddasza, roboty malarskie i
okładzinowe, roboty wykończeniowe, dojście do budynku, opaska wokół budynku, 2) roboty
ogólnobudowlane remontu budynku kotłowni, w tym: roboty rozbiórkowe, murarskie, docieplenie
ścian zewnętrznych wraz z elewacją, więźba i pokrycie dachowe, posadzki, stolarka okienna i
drzwiowa, wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, roboty wykończeniowe; 3) zagospodarowanie
terenu: roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, ogrodzenie działki; 4) wykonanie robót
instalacyjnych w zakresie branży sanitarnej: instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji grzewczej - technologii pompy ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, 5) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej i
elektroenergetycznej, w tym: instalacje zewnętrzne (przyłącze elektroenergetyczne,
teleinformatyczne), instalacje wewnętrzne (tablice rozdzielcze, instalacja gniazd wtykowych,
oświetlenia, odgromowa i uziemienia, fotowoltaiczna, wraz z jej uruchomieniem i wykonaniem pełnej
dokumentacji zgłoszeniowej do OSD), instalacje niskoprądowe (instalacja CCTV, strukturalna,
przyzywowa dla osób niepełnosprawnych, sprzęt aktywny, instalacja oddymiania); 6) przeprowadzenie
prób i sprawdzeń zamontowanych urządzeń i instalacji, 7) obsługę geodezyjną, w tym tyczenie i
inwentaryzację powykonawczą obiektu, 8) przygotowanie pełnej dokumentacji dla urządzeń
podlegających zgłoszeniu w Urzędzie Dozoru Technicznego w Łodzi, 9) przygotowanie pełnej
dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia do Państwowego Powiatowej Inspektora Sanitarnego w

Wieluniu, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu, w celu uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie;
10) przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, określonej we wzorze umowy (§ 11 ust. 4).
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa – projekt budowlany branży
architektonicznej, projekt zamienny branży sanitarnej, projekt zamienny branży elektrycznej, projekt
robót geologicznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które
są dokumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Ponadto przedmiot zamówienia musi być
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i z
należytą starannością. 5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót lub innych dokumentach
przetargowych typów i/lub symboli materiałów lub urządzeń oraz nazw ich producentów (lub inne
oznaczenia wskazujące na pochodzenie), Zamawiający informuje, że każdorazowo mają one charakter
wyłącznie przykładowy. Zostały określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów, wymogów
techniczno-użytkowych, zastosowania kolorystyki elementów przedmiotu zamówienia. W przypadku,
gdy w dokumentach pojawi się jakikolwiek zapis, który może wskazywać znaki towarowe,
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo, technologicznie i użytkowo
równoważnych, tj. takich które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowę i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnego materiału lub
urządzenia Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że proponowany materiał
lub urządzenie jest adekwatne pod względem funkcjonalnym, użytkowym, zapewnia analogiczny efekt
końcowy i nie spowoduje niekorzystnej zmiany jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu
umowy. 7. W przypadku podania w opisach nazw własnych materiałów lub urządzeń, nie mają one na
celu naruszenia przepisów art. 7 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, użytkowych i technologicznych Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku
zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych
przykładowo w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
oferowanych materiałów lub urządzeń wykazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod
względem technicznym, jakościowym, użytkowym i funkcjonalnym (posiadają nie gorsze właściwości
użytkowe i funkcjonalne jakie zostały opisane w dokumentacji projektowej). Brak w ofercie opisu, o
którym mowa powyżej, będzie traktowany jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w

dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia na okres określony w swojej ofercie. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych
we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45215000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45431000-7
45432000-4
45321000-3
45442000-7
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45310000-3

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: Tak
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:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 30% wartości robót w ramach
zamówienia podstawowego.

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: 30.09.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30.09.2021

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 ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że: 1) posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset
tysięcy złotych 00/100), 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności
technicznej i zawodowej poprzez: 1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i/lub rozbudowie
budynku kubaturowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości co najmniej 800
000,00 zł brutto każda robota, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty

potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował: 2.1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu, 2.2) jedną osobą
pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2.3) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika
robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto każda z ww. osób musi posiadać co
najmniej 2-letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień
budowlanych, i w tym czasie kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny
czas minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek
z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a
ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ, 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec

niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ, 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.
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:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia: 1)informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że wykonawca posiada środków
finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert; 2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście
tysięcy zł 00/100). 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia
następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych, zawierający co najmniej dwie (2)
roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego
wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości co najmniej 800 000,00 zł każda robota,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ; 2) wykazu 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,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, stosowne pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; a) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 12 9251
1019 0011 1285 2000 0080, dla podmiotów zagranicznych: SWIFT CODE GBWCPLPP 12 9251
1019 0011 1285 2000 0080. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy
dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie, a kserokopie dokumentu do oferty. Oryginału gwarancji
wadialnej nie należy trwale łączyć z dokumentami ofertowymi. 5. Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uzna za skutecznie
wniesione, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3) do godz.
11.00 dnia 21.01.2021 r. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy
załączyć do oferty. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w ust. 2 pkt 2-5, winien zawierać: a) nazwę, adres siedziby, NIP Wykonawcy,
Zamawiającego i gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji), b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) okres
ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, e) oświadczenie
gwaranta, że zobowiązuje się on bezwarunkowo i nieodwołalnie do zapłaty wymaganej kwoty
wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium,
powstałe na wskutek okoliczności określonych w ustawie. 7. Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia 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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
Warunki zmiany określone zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ Wzór umowy w § 16. Warunki zmiany
umowy: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności przedstawionych niżej, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie
z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili
ogłoszenia o zamówieniu i wzoru umowy: a) zmiana stron umowy wynikająca z następstwa prawnego
wynikającego z odrębnych przepisów, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, z
powodu wystąpienia siły wyższej, np. strajków, które skutkować mogą niedotrzymaniem terminu
zakończenia realizacji umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas
faktycznego trwania tych okoliczności, (wykonawca musi udowodnić działanie np. siły wyższej, które
uniemożliwiły wykonanie zamówienia w określonym w umowie terminie), c) zmiany będące skutkiem
poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i/lub rachunkowej, d) wydanie decyzji administracyjnej przez
organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji
obywatela lub organizacji społecznej, o ile nie są one wynikiem okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy; e) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych (np.: upały, wichury, ulewy,
śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze
względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność) - w zakresie zmiany
terminu wykonania zamówienia o faktyczny czas trwania nieprzewidzianych zjawisk
atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i przedstawić dowody powodujące
wystąpienie przedmiotowej okoliczności. f) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące
powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; g)
zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie
zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); h) zaistnienie
konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, co będzie miało wpływ na przebieg i wykonanie robót podstawowych; i) zmianie mogą

ulec zasady wystawiania faktur częściowych, za wykonane elementy robót (odbiory częściowe) w
przypadku otrzymania, przez Zamawiającego decyzji o przyznaniu planowanych środków
finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa. O zaistnieniu tej okoliczności Zamawiający
poinformuje Wykonawcę, który w sposób pisemny wyrazi chęć dokonania zmiany § 8 ust. 1 umowy, i)
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, j) zmiana podwykonawcy i/lub części
wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia podwykonawcy, k) wprowadzenia
niezbędnych zmian technicznych, technologicznych, organizacyjnych w zakresie sposobu spełnienia
świadczenia lub innych zmian, które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zmiana
umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie terminów
umownych, nastąpi w stopniu proporcjonalnym do przyczyn które ją spowodowały. 4. Warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu
konieczności, określającego przyczyny zmiany i przedstawieniu niezbędnych dowodów
potwierdzających wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności. 5. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem zasad określonych powyżej jest nieważna. Wymienione wyżej okoliczności
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. oraz w § 17. Obowiązki stron w
związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 1. Strony
umowy, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony
umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: a) nieobecności pracowników lub
osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, c) poleceń lub decyzji wydanych
przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub prezesa Rady ministrów, związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), d)
wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, e) innych okoliczności, które uniemożliwiają
bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy, f) okoliczności, o których mowa
w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 2. W
przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją

umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt a-e, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia
tych wykonawców. 3. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 4. Strony umowy, o której mowa w ust. 1,
na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem,
odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona
umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 5.
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z
wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy
lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu
wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i
odpowiadająca jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmiana nie przekroczy 30% wartości pierwotnej
umowy. 6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z realizacją umowy, o której mowa w
ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie tej umowy, zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą,
może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 5. 7. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego
zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z postanowień
ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do
wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 8. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia
publicznego zawiera istotne postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu
odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 4
przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie
oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność dochodzenia tych kar
lub odszkodowań, lub ich wysokość. 9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie łączącej ich umowy, która związana jest z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego
części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania
umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonania
umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o

której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną podwykonawcy,
wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę, nie będą mniej korzystne niż
warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 5. 11. Przepisy ust. 9 i
10 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
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: 21.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

