
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach z
dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM.
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: zsoiz.bzp

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850390081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łuczkiewiczów 12

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsoizciezkowice@powiat.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zsoizwciezkowicach

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach z
dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37ac060a-00d4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00154294/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 12:59

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00060184/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Winda w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.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://miniportal.uzp.gov.pl

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 dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych
platform
usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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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. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować:
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem; ido.zsoiz@vp.pl 
 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich
przetwarzania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
poz. 1129 z p.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną,
podmioty wykonujące na zalecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów
informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p zm), zwanej
dalej Ustawą. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej odbiorcą branych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca
zamieszkania;
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 10 lat licząc od
dnia zakończenia postępowania;
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku
gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może
zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania), oraz
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że
wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
7. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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. 
Powyższa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi spełnienie przez
administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSOiZ-K-272-1/2021

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: 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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z budową
szybu i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, przy
ulicy Łuczkiewiczów 12, dz. nr 932/32 i 933/9, realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowę oraz dokumentacji projektowej
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robot: 
a. rozbiórka posadzek wraz z warstwami podbudowy w obrębie projektowanego szybu.
b. Wykonanie płyty i ścian fundamentowych pod projektowany szyb windowy.
c. Wymurowanie ścian szybu w poziomie parteru.
d. Demontaż stropu nad parterem.
e. Wykonanie wieńców w poziomie parteru.
f. Wymurowanie ścian szybu w poziomie I piętra.
g. Wykonanie kanałów wentylacyjnych
h. Demontaż stropu nad I piętrem.
i. Wykonanie wieńców w poziomie I piętra.
j. Wymurowanie ścian szybu w poziomie II piętra.
k. Demontaż stropu nad II piętrem.
l. Wykonanie wieńców w poziomie II piętra.
m. Wymiana stolarki drzwiowej na ślusarkę drzwiową aluminiową.
n. Wykonanie posadzek, tynków i powłok malarskich związanych z przebudową.
o. Demontaż części pokrycia dachu pod projektowane przewody wentylacyjne.
p. Wykonanie konstrukcji szybu poddasza z pustaków z betonu komórkowego odmiany „06”,
grubości 18 cm na zaprawie cem.-wap. 3 MPa.
q. Wymknięcie pomieszczenia 1.9 wykonać w suchej zabudowie z płyt G-K na systemowej
konstrukcji z profili stalowych, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm. Ściany wykonać
do poziomu sufitu poddasza.
r. Wykonanie nowego pokrycia dachu w obrębie wymurowanego komina wentylacji
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grawitacyjnej. Wykonanie obróbek blacharskich czapy kominowej i styku komina z pokryciem
dachu.
s. Dostawa, montaż i uruchomienie platformy.
t. Wykonanie robót elektrycznych.
u. Wymiana przyborów i armatury w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-01

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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

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 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00154294/01 z dnia 2021-08-19

2021-08-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a. w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,(Osoba ta
będzie pełniła funkcję kierownika budowy) 
b. w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót
budowlano-instalacyjnych jak budowa, przebudowa i rozbudowa lub remont budynku wraz z
budową platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych na kwotę min. 250.000 zł.
Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończone.

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:
a. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
b. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i §
3 ww. rozporządzenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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; - w
zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. IX.4.b.SWZ – wzór zał. nr 8 do
SWZ
b. 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 – w zakresie
potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt.: IX. 4. a SWZ - wzór Zał. nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań
równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz
z ofertą kart
technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,- zł (słownie złotych:
Dwa tysiące 00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w
każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich
Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie
wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp

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.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki
cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o
wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp , z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
7. Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi
zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki
zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.: działania lub zaniechania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy P.z.p. oraz z
uwzględnieniem art. 455 ustawy P.z.p. także w następujących przypadkach:
1) terminu wykonania robót w przypadku: 
a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej,
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie
umowy,
c) wystąpienia zdarzeń losowych,
d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,
f) przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez
Wykonawcę,
g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:
 dochowania wymogów technicznych i technologicznych,
 prowadzenie prac,
h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w
dostawie materiałów, urządzeń,
i) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie
robót zasadniczych,
j) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
k) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
m) wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w
dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność
infrastruktury kolejowej, epidemii ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a
Wykonawca dochował należytej staranności w ich zamówieniu tj. mając na uwadze umowny
termin realizacji umowy;
2) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano wynikającej
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę
tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym
opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochował należytej staranności,
mając na uwadze termin realizacji umowy, w ich zamówieniu;
c) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa
użytkowania;
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d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;
e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego;
f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów
budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,
które .........................................................................................;
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ

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: 2021-09-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany lub wycofania oferty”, dostępnego na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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