
Ogłoszenie o zamówieniu 
Roboty budowlane

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały
żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną", przy

ulicy Myśliwskiej 13

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Pomorskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 3275631

1.5.8.) Numer faksu: 91 3275630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały
żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną", przy
ulicy Myśliwskiej 13

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afbc131b-5c8b-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002364/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-22 10:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001454/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały żłobkowe wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną przy ulicy Myśliwskiej 13 w
Międzyzdrojach

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: Nie

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
www.bip.miedzyzdroje.pl oraz https://e-propublico.pl

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://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
HTTPS://E-PROPUBLICO.PL/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”

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. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.
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Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina
Międzyzdroje, Książąt Pomorskich 5 , 72-500 Międzyzdroje.Tel.: 91 3275631, e-mail:
um@miedzyzdroje.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@miedzyzdroje.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1
"Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędna infrastrukturą techniczną", na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w
Międzyzdrojach – znak sprawy: RI.ZP.271.1.2021.AR oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej
tego postępowania;4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały okres obowiązywania umowy.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.1.2021.AR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia, zgodnie z Projektem budowlanym i Decyzją Starosty Kamieńskiego
znak: 66/2019 z dnia 14.02.2019 r., jest:Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie
Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w
Międzyzdrojach, poprzez:a) Rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe. b)
Projektowane oddziały żłobkowe zostały umiejscowione przy południowej i wschodniej ścianie
istniejącego budynku. Część dobudowywana jest 1 kondygnacyjna, wykonana w konstrukcji
murowanej z bloczków wapienno - piaskowych gr. 18 i 24 cm, kryta dachem płaskim o spadku 5
%.c) Do projektowanego budynku prowadzi jedno wejście oraz dwa wyjścia z sal żłobkowych
bezpośrednio na taras. W celu wykonania planowanej inwestycji konieczne będzie zamurowanie
części okien w salach na parterze i wstawienie okien o mniejszych wymiarach oraz wykucie
nowego otworu okiennego w jednej z sal.d) Planowany jest demontaż drzwi w części przyziemia
budynku istniejącego i montaż nowych o odporności ogniowej E160.e) Projektowany obiekt
należy do IX kategorii obiektów budowlanych.pod warunkiem spełnienia wymagań określonych
obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji Starosty
Kamieńskiego.2. Lokalizacja inwestycji:Zakres robót obejmuje część terenu działki nr 272 obręb
19 Międzyzdroje Do ww. działki gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność.
Lokalizacja przedmiotowej instalacji jest określona w projekcie budowlanym na mapach.3. Układ
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funkcjonalno-przestrzenny. Projekt budowlany - "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1
"Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy
Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach".4. Opis materiałów użytych do inwestycjiOgólne wymagania i
Normy zostały określone w Dokumentacji budowlanej.5. Gwarancja i atestyWykonany przedmiot
zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji
zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym
protokołem odbioru. Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty
gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin
użytkowania.6. Pozostałe informacjePodane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe
materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w
celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu
zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to
interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając
ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada
co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku
do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez
inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego,
posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także
wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które
z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do
wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny
przedmiotu zamówienia.W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca
uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie
sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca
uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek
udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej
dokumentów.Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów
powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca
winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. Podane w
opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie
parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych
zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
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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: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie niżej podane w SIWZ kryteria

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.2 Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną w zakresie
budowy, przebudowy budynku o wartości brutto 800.000,00 zł i załączą dowody określające, czy
robota została wykonana należycie oraz2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla
wykonywania zamówienia, tj.: kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności
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kierowania robotami budowlanymi, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.3 Zdolność do występowania w obrocie
gospodarczymO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.

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. Wykaz osóbWykaz 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.2. Wykaz robót budowanychWykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, 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. Jeżeli Wykonawca powołuje
się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowejOświadczenie Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.Dokument potwierdzający, że nie
otwarto likwidacji wykonawcyJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.Odpis lub informacja z KRS lub
CEIDGOdpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa
w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

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. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany
postanowień niniejszej umowy:a) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres
trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w
następujących sytuacjach:- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej
umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry,
długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),- gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe i
wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,-
wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje
społeczne, działania militarne)- z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w
szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,- gdy wystąpi opóźnienie w wyniku
decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
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okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,- gdy wystąpi konieczność
wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy- jeśli wystąpi brak możliwości wykonania
robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym
dokonanie takiej zmiany wymaga zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, w ten sposób, aby zachowane
zostały terminy obowiązywania zabezpieczenia określone w § 8; w takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować tak dokonaną zmianę zabezpieczenia nie później, niż w ciągu
3 dni od zawarcia aneksu do niniejszej umowy, jeśli zaś tego nie zrobi, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od przedmiotowego aneksu w ciągu kolejnych 3 dni od dnia
upływu terminu na udokumentowanie zmiany zabezpieczenia oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości …;b) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
jeżeli zakres przedmiotu umowy okaże się mniejszy niż przewiduje to dokumentacja techniczna
- z zastrzeżeniem § 1 ust. 5;

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: 2021-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy
https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-08 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-09
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