Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035455/01 z dnia 2021-04-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako
miejsca integracji społeczno-kulturalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285988
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.marek@mokis.pyskowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokis.pyskowice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako
miejsca integracji społeczno-kulturalnej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e375e6-a0e4-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035455/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 12:35
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001726/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako
miejsca integracji społeczno-kulturalnej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pyskowice.pl/bipkod/007/003/006
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://bip.pyskowice.pl/bipkod/007/003/006
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5.
Zamawiający przekaże link do postępowania oraz ID postępowania na stronie prowadzonego
postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania. 6. Oferta, oświadczenia i dokumenty podmiotowe Wykonawcy, Wykonawców i innych
podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa, składane są w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
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uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający przekazuje poniższe informacje.2) Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice. tel./fax: 32 233-25-34
http://www.mokis.pyskowice.pl 3) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w sprawach oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych poprzez
korespondencję na adres podany powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: iod@mokis.pyskowice.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu
wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społecznokulturalnej” (zgodnie z ustawą Pzp), przetwarzanie ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz
niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane, a także przez okres trwałości
projektu, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.6)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest niezbędne do realizacji zarówno
postępowania, jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji.7) Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy o dostępie do informacji
publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące.8) Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych w szerszym zakresie mogą być Organy Państwowe.9) W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.10) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych
osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych,c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO własnych danych
osobowych,d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.11)
Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 180/IV/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania
„Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako
miejsca integracji społeczno-kulturalnej”, obejmujące następujące rodzaje robót w zakresie
działek 691/1, 692/1 oraz 695/1:1) likwidacja istniejących trybun,2) utwardzenie terenu, budowa
27 miejsc postojowych wraz z dojazdem,3) odwodnienie miejsc postojowych wraz z
przyłączeniem do wskazanej studni,4) budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na
śmieci, pergole, tablica informacyjna, bariery ochronne chodnikowe, edukacyjne instrumenty
muzyczne),5) humusowanie i wysiewanie trawnika,6) nasadzenia zastępcze.2. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo opisany w:1) dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót;2) wzorze umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233140-2 - Roboty drogowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 24,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 16
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa:1) Wykonawcy:Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa
zadania, każde polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane) drogi, chodnika, ścieżki, parkingu, placu lub innej infrastruktury przeznaczonej do
ruchu pojazdów lub pieszych, o wartości robót budowlanych w tym zakresie co najmniej 100 000
PLN brutto. 2) Osób:Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, w
tym co najmniej: a) jedną osobę, która łącznie:- posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów),- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w przedmiotowej specjalności.Uwagi:(1)
Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia zawodowego Wykonawców lub
podmiotów udostępniających zasoby (jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi wykazać całe wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy).(2) Wykonawca
powołujący się na doświadczenie przy robotach wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami
może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam bezpośrednio uczestniczył.(3) Wartości
podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
walucie innej niż polska (PLN) należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego wykonania robót lub dokumentu równoważnego.(4) Zgodnie z
zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza pełnienie ww. funkcji
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) 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 i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
Wykonawca wraz z ofertą przedkłada zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny
podmiotowy środek dowodowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w
taki sposób, żeby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).3.
Wszelka korespondencja w sprawie oferty dokonywana będzie z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na adres wskazany w ofercie.4.
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w
sprawie określenia, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, do realizacji
których wymagane są zdolności określone przez Zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, która nie wpłynie na ogólny charakter Umowy, w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności, na warunkach określonych poniżej:1) zmiana
zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:a) wprowadzenia zmiany parametrów
technicznych, technologii lub sposobu wykonania robót, wprowadzenia robót zamiennych, a
także wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na: podwyższenie jakości wykonywanych robót lub- zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub
kosztów eksploatacji lub- wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu lubprawidłowe wykonanie zamówienia w przypadku błędów w dokumentacji projektowej lubdostosowanie do zmian spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub niedostępnością materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej,b)
zaniechania wykonania robót, których wykonanie z przyczyn technicznych okazało się zbędne,
zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót
nie leży w interesie publicznym,c) wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane) w wykonywanych robotach budowlanych;2) zmiana wynagrodzenia
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umownego w przypadku:a) zmiany stawki podatku VAT,b) wprowadzenia zmian, o których
mowa w pkt 1, c) wprowadzenia robót dodatkowych– zgodnie z kosztorysem ofertowym lub
wyceną ofertową lub z uwzględnieniem cen, zasad i składników cenotwórczych z kosztorysu
ofertowego;3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy: a) zmiana terminu
będzie następstwem działania organów administracji publicznej, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,b) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu
Umowy,c) pojawiły się okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy, które powodują
zwiększenie nakładu pracy, zmieniają chronologię wykonywania prac lub opóźniają realizację
robót zasadniczych, zwłaszcza w przypadku wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub
innych robót,d) wystąpiły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mające wpływ na
należyte wykonanie Umowy;e) wystąpiły warunki atmosferyczne odstępujące od normy,
uniemożliwiające prowadzenie prac zgodnie z warunkami technicznymi, co zostało potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego,f) wystąpiła konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,g) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się
niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z
powodu wstrzymania realizacji Umowy, lub przyczyn, za które Wykonawca, pomimo zachowania
należytej staranności, nie odpowiada;– o czas występującego opóźnienia wynikającego z
zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia skutkującego brakiem możliwości dotrzymania
terminu umownego;4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia lub podwykonawców
– na zasadach określonych w Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Termin określony w pkt 4.2.10) podlega ocenie w ramach kryterium "Termin wykonania
zamówienia". 2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej.
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