
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 

przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu im.
Augustyna Suskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kokoszków 71

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 266 27 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckr@nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckr.nowytarg.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Administracja rządowa terenowa - Szkoła

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:

Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5f9d381-1b8f-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189458/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 09:10

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018503/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

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
http://www.zsckr.nowytarg.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: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem mini Portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą
odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez mini Portal (Formularz do komunikacji).4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej
znajdują się w rozdziale VII SWZ

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
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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 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
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSCKR w Nowym Targu pod adresem:
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, tel.:(18) 266 27 71.
-kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wskazany przez jednostkę;
-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.: Roboty budowlane - Rozbiórka części
zabudowań Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: ZSCKR.26.4.2021.KD, prowadzonym
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawą Pzp”; 
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii Europejskiej
dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− 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 (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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
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4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.4.2021.KD

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

1. Przedmiotem opracowania są roboty budowlane polegające na rozbiórce części zabudowań,
stanowiących kompleks budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Rozbiórka spowodowana jest zamiarem budowy nowych obiektów oświatowych. Rozbiórki
obejmować będą następujące obiekty:
a) główny budynek szkoły – w części, z wyjątkiem fragmentu parteru w południowo-zachodnim
narożniku budynku,
b) pawilon dydaktyczno-handlowy – w całości,
c) kontenerowy budynek handlowy – w całości,
d) podziemny zbiornik ppoż – w całości,
e) utwardzenia terenu – w części bezpośrednio przylegającej do budynku objętego
opracowaniem o pasie nie większym niż 1,5m szerokości,
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w:
a) Dokumentacji projektowej (cześć opisowa i rysunkowa),
b) Przedmiarze robót,
c) STWiORB,
d) Wzorze umowy
e) Opisie przedmiotu zamówienia.
W ramach przedmiotu umowy, oprócz realizacji zakresu wynikającego z w/w opracowań,
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na
budowę/rozbiórkę z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami
wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa.
2. Zapewnienia wymaganej przepisami prawa kadry osobowej w postaci m.in. uprawnionego
kierownika robót rozbiórkowych oraz innych osób niezbędny dla realizacji zadania, 
3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych
konsultacjach i dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym,
4. Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami
BHP, organizacją placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych
warunków na placu budowy i w jego otoczeniu. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
utylizację rozebranych materiałów,
6. Opracować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem złożenia do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego,
7. Opracować dokumentację powykonawczą, w formie operatu kolaudacyjnego,
8. Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót.
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SWZ - Przedmiar
robót, w załączniku nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa oraz w załączniku nr 10 do SWZ -
STWiOR.
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4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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 zostanie uznana oferta, która uzyska największą
ilość punktów w kryteriach wskazanych w SWZ

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: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu
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ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie – minimum jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku lub jego
części, której wartość była nie mniejsza niż 50 tys. złotych brutto.

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) Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1.1) Odpisu lub informacji 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 –
w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym
adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go
samodzielnie z tej bazy danych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania)
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

1) Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.1) 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 przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do swz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego.Wszelkie dokładne informacje dotyczące składania oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ, w
szczególności
rozdział XVII SWZ

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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie następujących okoliczności:
1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach;
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu
technologii prac, normami lub innymi przepisami 
(np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych
czy pracę na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu, oberwanie chmury, gradobicie, obfite
opady śniegu itd.), przy czym informacja 
o wspomnianych warunkach atmosferycznych musi być dokonana wpisem inspektora nadzoru w
dzienniku budowy;
b) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, 
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano 
w opisie przedmiotu zamówienia;
d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają;
e) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu
oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami
dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.
f) niedających się przewidzieć w dacie zawarcia umowy zmian sytuacji finansowej
Zamawiającego będącej wynikiem wprowadzonych przez rząd RP regulacji dotyczących
epidemii COVID-19, mających wpływ na finasowanie zadań oświatowych.
1.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robót,
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e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz
stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub
materiałowych;
g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
ciąg dalszy w Informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zasady
składania oferty zostały opisane w rozdziale XI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Projektowane postanowienia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego stanowią załącznik nr 7 do SWZ.2. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w
SWZ.3. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozdziale XXV SWZ

Ciąg dalszy możliwych zmian do umowy:
1.3 Zmiany osobowe:
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje
przedmiot umowy;
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy; 
c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót;
d) zmiana osób realizujących zamówienie (kierowników robót) pod warunkiem, 
że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ;
e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie
składania ofert.
1.4 Pozostałe zmiany:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
wykonawcę;
b) zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy np. na skutek pojawiających się możliwości dofinansowania robót ze źródeł
zewnętrznych, zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00189458/01 z dnia 2021-09-23

2021-09-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów
częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego;
d) inna niż wymienione „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia)
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;
f) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 
(np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia,
możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych).
4.5 Zmiany związane w wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących epidemii COVID-
19 (w każdym przypadku)
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	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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)	Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:   1.1) Odpisu lub informacji 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 – w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):  1)	Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:   1.1)	 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 przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do swz.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zasady składania oferty zostały opisane w rozdziale XI SWZ
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


