
[]irefox https: / lbzp.uzp.gov.pll ZP 4}}PodgladOpublikowanego.aspx?i d=77,,.

Ogłoszen i e nr 5 5 6467 -N -2020 z dnia 2020 -07 -03 r,

Gmina Bartniczka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1834C Jastrzębie - Sobiesierzno polegająca

na budowie odcinka chodnika w miejscowości Komorowo

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłosze nia: Zamieszczanię obowiązkowe

O głoszen ie doĘczy : Zamówienia publ icznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust,2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz3Ooń, osób zatrudnionychprzez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowan ia

Nie

In form acj e na temat pod m iotu któ rem u zam awiający powierzył/powierzyli prowadzen ie
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postępowania:

Postępowan ie jest przep rowadzan e w§póln ie przez zam awiaj ących

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery idenĘfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej * mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 871 l l842500000, ul.

Brodnicka 8 ,87-32l Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 936 8l0,

e-mail przetargi@ugbartniczka,pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL) : www.bip.bartniczka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMA\ryIAJĄCEGO: Administacja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieżeli dotycął)z

Podział obowiązków między zamawiającymiw przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przęprowadzania postępowaniazzamawiającymiz

innych pańsfw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiającychjest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy iw jakim zakresie zaprzeptowadzęnie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, a4 zamówienie będzie udzielane przezkażdego z

zamawiającvch indywidualnie, czy zamówięnie zostanie udzielone w imieniu i naruęcz
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pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www. bip. bartniczka. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocńa polska, kurier

3z16 2020-07 -03, 09:42



Firefox https:l/bzp,uzp.gov,pl/ZP4}0PodgladOpublikowanego, aspx?id=77,..

Adręs:

Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka8 87-32l Bartniczka

Komunikacja elektroniczna lvymaga korzystani a z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJ,Ą II: PBZEPMIOT ZAMQWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr l834C

Jastrzębie - Sobiesierzno polegającanabudowie odcinka chodnika w miejscowości Komorowo

Numer referencyjny: WtŚR.ZZ 1.1.1,2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

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

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

wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wiellrnść, ząkres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partner§twa

innowacyjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Przedmiotęm zadaniajest przebudowa drogi powiatowej nr l834C Jastrzębie _

Sobiesierzno polegająca na budowie odcinka chodnika w miejscowości Komorowo, w istniejącym

pasie drogowym. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni równej od 5,0m

do 6,0m. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe oraz rowy odwadniające. Przedmiotowy

odcinek drogi powiatowej jest położony w obszarze zabudowanym miejscowości. Zadanie

przewiduje wykonanie jednostronnego chodnika o długości 262m o nawierzchni z kostki betonowej,

przylegającego bezpośrednio do krawędzijezdni. Szerokość chodnika równa 2,0m. Początek i konięc

chodnika dowiązywać się będzie sytuacyjnie do stanu istniejącego. Chodnik będzie przylegń

bezpośrednio krawędzi jezdni po poszerzeniu. W związkv zlokalizacją chodnika projektuje się

zmiapę lokalizacji istniejącego rowu odwadniającego, Ukształtowanie trasy w profilu podłuznym

zaprojektowano zuwzględnieniem uksźałtowania istniejącej jezdni drogi powiatowej, istniejącego

chodnika oraz istniejącego zagospodarowania terenów przyległych .W związku ze zmianą lokalizacji

rowu odwadniającego projektuje się wykonanie nowych przepustów pod istniejącymi zjazd,ami w

celu przeprowadzenia wody opadowej w ciągu rowu odwadniającego. PrzepusĘ projektuje się

wykonać z rur PEHD o średnicy 400mm. Przepusty należy posadowić na fundamencie zkruszywa o

gruboŚci 20cm zagęszczonego do IP0,97, Na wlotach i wylotach przepustów wykonać

prefabrykowane betonowe ścianki czołowe. Konstrukcja nawierzchni chodnika: Kostka betonowa

(szara) 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm Podbudowa z betonu cem. o Rm:6-9 MPa

10 cm Warstwa odsączająca z piasku 10 cm. Wewnętrznąkrawędź chodnika projektuje się

ogranicryĆ krawężnikiem betonowym o wymiarach l5x30 cm posadowionym na ławie bętonowej z

oporem z betonu Clzlls Zewnętrzną krawędź chodnika projektuje się ograniczyć obtzeżem

betonowym o wymiarach 8x25cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu Cl2/15,

Odwodnięnie chodnika będzie realizowane powierzchniowo za pomocą zaprojektowanych pochyleń

podłuznych i poprzecznych do rowów odwadniających. W tym celu projektuje się wykonanie

wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+076,00 i w km, 0+ l60,00 oraz ścieku

skarpowego na końcu projektowanego chodnika, odprowadzających wodę opadową do istniejących
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rowÓw odwadniających.Materiały - kostka betonowa, krawężniki oraz obrzeża zostaną dostarczone

przęzZamavriającego.

II.5) Główny kod CPY:45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wąrtości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szącunlawą cąłlawita

maksymalna wartość w całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7\ Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowawart,67 ust. l pkt6lubwart. l34ust.6 pkt3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniachz

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Ckres w miesiącach okres w dniach Data rozpoczęcia Datazakończęnia

2020-10-15
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFOĘN{ACJĘ Q CHARAĘTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINArySOWYU I TECHNIC?NYM

ul.l) WARUNKI UDZIAŁa W POSTĘPOWANIU

In.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określęnie warunków: Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeźeli wykńe, że jest(są)

ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzon ej działalności na

minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej l50

000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Okręślenie warunków: Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże: 1) w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w

tym okresie, zrealizował z należytą starannością: - dwie roboty obejmujące roboty w zakresie

budowy dróg o wartości każdej roboty minimum l50 000,00 zl (wrazznależnym podatkiem Vat).

Zarobotę budowlaną wykonaną w sposób należyĘ Zamawiający uważarobotę budowlaną

zakończoną wydaniem protokofu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy. 2) dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.

z2019 r. poz, l l86) uprawnienia do kięrowania robotarni budowlanymi we właściwych

specjalnościach, tj.: a) drogowej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczęnie do

udziałuw postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Tak
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie rvykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczęnia:

III.3) WYKAZ o ŚWIAD CZEN SKŁADAIYY CH PP(ZF,Z WYKO NA\ryCĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA \ry ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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Dokument potwierdzający,żę Wykonawca jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności

cywilnej w zakrę§ie prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i

wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.2)Dowody określające czy roboty

zamięszczone w Wykazie robót zostały wykonane naleĄcie i prawidłowo ukończon e, Za robotę

b u d o w l an ą zako ńczoną w s p o s ó b na\eży Ę zamaw iający uw aża ro b otę b ud owl an ą zakończoną

wydaniem protokółu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy.

III.5.2) W ZAKRESIB KRYTERIOW SELEKCJI:

UI.Ó) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) _ III.6)

1) Wypełnione kosztorysy ofertowe,2) Dowód wnięsienia wadium, 3) Pisemne zobowiązanie

podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres kotzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnię z art.Z2austavly PZP, 4) W przypadku podpisania

oferty oraz poświad czenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przęz osobę

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, naleĘ do oferty

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJĄ IV: PROCĘDURA

Iv.1) OPIS

IV. 1. l) Tryb udzielen ia zamówien ia : P rzetar g nieogran i czony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysŃości 3.500 zł (słorvnie: trry tysiące pięćset

zł) przed upĘwem terminu składania ofęrt,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczęk:

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

katalogów elektron icznych :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalo gów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia ofer§ wariantowej:

Nię

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem ofeĘ zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postĘpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog lankurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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P r zęw idzian a maksym alna liczb a uczestników um owy ramowej :

lnformacje dodatkowe:

Zamówienie obej muj e ustanowięnie dynam ic znęgo systemu zakupów:

Adręs strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ęlęktronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

o graniczony, ne gocj acj e z o gło szeniem) Nie

Nalezy podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jakibędzie termin ich udostępnienia:

Informacje doty czące przebiegu aukcj i elektron icznej :

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanęgo sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbię etapów aukcji elęktronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoży|i nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA ocENY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2\ Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetary

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przęwidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Kryteria znaczęnię

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji i rękojmi 25,00

Doświadczenie zawodowę kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w

budownictwie * kierownik budowy branży drogowej
15,00
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia 1iczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawcóą którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili tozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczeni aliczby rozwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówięnia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych :

Sposób postępowania w toku licytacji ęlektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,ktorry nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wym a gan i a doty czące zab ezpieczen i a nal ezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawię której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SlWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w

stosunku do tręści oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach

(okolicznościach): l) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) prace
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objęte umową zostały wstrzymane przęz właściwe organy z przyczyn nieza|eżnych od Wykonawcy,

co uniemożliwia tęrminowe zakończęnie ręalizacji przedmiotu umowy,b) zaszłakonieczność

uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgódbądź

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiĘ bardzo złe warunki atmosferycznę)w

istotny sposób odbiegające od typowych, uniemozliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia

zgodnie zzasadami sztuki budowlanej, d) wystąpiła siła wyższauniemożliwiającąwykonanie

przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na

wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orazZamawiającym. Decyzjao

koniecmości wstrzymania robót powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzotu oraz

Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić

Zamawiającego 2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że: a) zniemożliwych do

przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczynwykonanie całości przedmiotu zamówienia

napotyka istotne trudności, których przezwycięzenie wymagałoby poniesienia niewspółmiemie

wysokich kosztów. Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach l i 2 stanowią katalog zmian,

na które Zamawiający moze wyrazic zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązaniado wyrażenia

takiej zgody. Możliwość dokonani a zmian umowy stanowi uprawnieni e Zamawiającego a nie jego

obowiązek.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. l44 ustawy Pzp: a) zmianadanych

związanych z obsfugą administracyjno-organizacyjnąumowy (np. zmiana rachunku bankowego), b)

zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad

przedmiotem

Iv.6) INFORMACJE ADMINIS TRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07 -20, godzina: l 0 :00,

Skócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzięlenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofęrty lub wnioski o dopuszczęnie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

nieprzyznania środkówo które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCrOWYCrr
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