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Ogłoszenie nr 768577-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi
powiatowej nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
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 postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, krajowy numer identyfikacyjny
15140586600000, ul. ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
343 148 304, e-mail sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.myszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.pzd.myszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

18.12.2020, 10:24

Firefox

3 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b53a5b...

zamówienia
Tak
www.pzd.myszkow.pl

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 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:
osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki,
Sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu
drogi powiatowej nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika”
Numer referencyjny: PZD/17/342/DP/ST/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:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Część I: 4.1 Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713
S w km 6+517 nad torami PKP w m. Kotowice. 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację
zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego wiaduktu o ustroju
nośnym z prefabrykowanych belek strunobetonowych, opartych na podporach ramownicowych i
wzniesieniu w tym samym miejscu wiaduktu o konstrukcji z belek prefabrykowanych zespolonych
płytą żelbetową. Nowy ustrój nośny oparty zostanie na masywnych przyczółkach oraz filarze,
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posadowionych pośrednio za pomocą pali żelbetowych. Nowa konstrukcja będzie posiadała
wymagane obowiązującym prawem parametry techniczne. Ze względu na zwiększenie wysokości
konstrukcyjnej nowego wiaduktu zachodzi konieczność przebudowy odcinków dojazdowych w celu
nawiązania wysokościowego niwelety. Z powodu występowania kolizji projektowanych fundamentów
wiaduktu z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie korekty przebiegu sieci
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Ze względu na przebieg wiaduktu nad
zeletryfikowaną linią kolejową zaprojektowano ochronę przeciwporażeniową. Część II: W ramach
zadania roboty budowlane obejmują także budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej,
stanowiącego połączenie miejscowości Kotowice z cmentarzem usytuowanym w sąsiedztwie
wiaduktu. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO WIADUKTU:
Nośność obiektu Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030;
Szerokość ciągu pieszego 2,00 [m];
obiektu 60,10 [m];

Szerokość całkowita 10,90 [m];

Szerokość jezdni 2 x 3,00 m + 2 x 0,50 = 7,00 [m];

Rzędna spodu konstrukcji 354,560 [m n.p.m.];

Długość

Ukos konstrukcji 90 [°];

Kąt

skrzyżowania z przeszkodą 67 [°]. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANEGO CHODNIKA:

Długość całkowita 537,50 [m];

Szerokość 2,50 [m];

Spadek poprzeczny 3,00 [%]. Ciąg dla pieszych o szerokości 2,50 [m] o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Nowy chodnik zostanie wyniesiony 12 cm ponad krawędź istniejącej jezdni za
pomocą krawężnika posadowionego na ławie betonowej. Z drugiej strony chodnik zostanie
ograniczony obrzeżem betonowym. Odwodnienie powierzchniowe w postaci spadków poprzecznych i
podłużnych chodnika z odprowadzeniem wód opadowych bezpośrednio na skarpę. Odwodnienie
jezdni przy projektowanym chodniku zostanie zrealizowane w postaci ścieków podchodnikowych,
odprowadzających wodę poza koronę drogi. WAŻNE: Celem wykonania wyceny powyższych robót
zaleca się wizję w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PZD. Drewno
pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy i należy to uwzględnić w kosztach
ogólnych. UWAGA: Ze względu na usytuowanie projektowanego ciągu pieszego konieczne jest
przebudowanie zjazdu na działkę o numerze 1525. UWAGA: Na Wykonawcy ciąży obowiązek
dokonania wszystkich uzgodnień i ustaleń harmonogramu robót i spisanie protokołu odbioru z
Zarządcą Kolei (PKP, PLK S.A, PKP Utrzymanie, PKP Energetyka, w zakresie sieci
telekomunikacyjnych tA Orange). Pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót w
obrębie terenu kolei (między innymi: uzgodnienie i spisanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów
dla toru linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie, zamknięcie torowe, zajęcie terenu
kolejowego na czas prowadzenia robót, szkolenie i nadzór, spisanie regulaminu wyłączenia napięcia w
sieci trakcyjnej, wyłączenie i załączenie napięcia w sieci trakcyjnej). Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas prowadzonych robót do chwili ich
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odbioru przez PKP i Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Ponadto roboty pomiarowe (obsługa
geodezyjna z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego) oraz projekt czasowej
organizacji ruchu należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia został określony w załączonych dokumentach: - Przedmiary robót - załącznik nr 1 do
SIWZ, - Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa załącznik nr 2 do
SIWZ, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do SIWZ.
Przedmiary robót jako załączniki do niniejszej specyfikacji, stanowią podstawę do sporządzenia
kosztorysu ofertowego – opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ofertowy musi
zostać opracowany w oparciu o przedmiary, specyfikacje techniczne, projekt budowlany i inne istotne
i niezbędne dokumenty oraz wizję w terenie. 4.4 Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które
mogą pojawić się w dokumentach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych. Materiały budowlane
stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. 4.5 Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym
przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i
informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz
pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty. 4.6 Hierarchia
ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako
wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione
dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający udzieli w tym zakresie
niezbędnych wyjaśnień, które zamieści na swojej stronie internetowej . 4.7 Wszelkie zastrzeżenia
Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej (zamieszczonej na
stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie
mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie
realizacji przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45221121-6
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45233140-2
45233220-7
45100000-8
45112100-6
45212221-1
45233120-6
45231000-5
45330000-9
45221111-3
45233222-1
45233280-5
45233290-8
45233221-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania 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 mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 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 dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w
terminie do dnia 31.05.2022 r. Termin wykonania zamówienia jest datą zakończenia robót i zgłoszenie
wykonawcy o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego (ostatecznego).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w
powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 zł, 2) Zamawiający
uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN. Uwagi: - Jeżeli załączony
dokument będzie potwierdzać wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w walucie
innej niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia,
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W
przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną wartości w walucie innej niż
PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego
zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania

18.12.2020, 10:24

Firefox

9 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b53a5b...

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1) Wykonawcy: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia o
złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wykonał budowę,
przebudowę 2 wiaduktów (drogowych lub kolejowych) przy czynnych torach PKP gdzie
przynajmniej jedna z robót będzie na wartość nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł Uwagi: -Jeżeli
zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót
budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. -Jeżeli załączony wykaz
wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN,
Wykonawca winien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W
przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w
walucie innej niż PLN , zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na
dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych. -W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. -Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
powyżej. c.2) Kadra zawodowa: Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże
osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
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wymagania: Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy/Kierownik Robót
Mostowych - minimalna wymagana liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
Kwalifikacje: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
mostowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Doświadczenie: Brał udział w realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę obiektu/ów mostowych od rozpoczęcia robót do wykonania (zakończenia) zadania, na
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Osoba proponowana do
pełnienia funkcji: Kierownik Robót Drogowych - minimalna wymagana liczba osób: 1 - minimalne
kwalifikacje Kwalifikacje: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności drogowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoby wymienione powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej Izby. Uwaga: Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do
pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej. Zgodnie z art. 22 a ust. 2
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Kierownik robót telekomunikacyjnych: - minimalna wymagana liczba osób: 1 - minimalne
kwalifikacje Kwalifikacje: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie co najmniej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Kierownik robót
energetycznych: - minimalna wymagana liczba osób: 1 - minimalne kwalifikacje Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie co najmniej sieci i instalacji
elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 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 DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; - Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432, z 2018 r. poz. 650. () - wg.
załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; - dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; - wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) ; - wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do
SIWZ) ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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)
- formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy- opracowany metodą
kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie pozycje Przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy musi
obejmować wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w
Przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu– wykaz dokumentów w Cz. 9 SIWZ - oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 5 do
SIWZ - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli
dotyczy - zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegała w trybie art.
22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ)– jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca może wnieść
wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu
należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378 2001 0105 podając nazwę wpłacającego oraz informacje
czego wpłata dotyczy: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S w
km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika” Kserokopię polecenia
przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5.
Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.01.2021r. do godz. 1000. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez
zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 6. Wadium w innej formie niż
pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w
SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie , ul.
Myszkowska 59, 42 – 300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć
do oferty. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania
ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 10.Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.Zamawiający zwraca
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niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji 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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres 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 elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać 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 jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 48
MIESIĘCY

40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy 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 wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
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zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 12
do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy
pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w niżej wymienionych przypadkach: 1. Możliwa jest:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) danych
objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy c)
zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, d) zmiana w
kolejności i terminach wykonywania robót, e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, f)
zmiana zakresu podwykonawstwa, g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy, h) w zakresie powstania
zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego. i) zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać udzielona,
pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ; j) zmiana osób pełniących nadzór nad
realizacją zamówienia 2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie
wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia
przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 3) Możliwa jest
zmiana zakresu robót. 2. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a)
oczekiwania Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne powyżej ustawowego terminu
(opóźnienie spowodowane przez organy administracyjne) b) przedłużenia procedury przetargowej
ponad pierwotny termin związania ofertą, c) warunków geotechnicznych, których nie można było
przewidzieć, d) uwarunkowań społecznych takich jak (protesty, listy, petycje, itp.), e) realizacji
dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust 1. pkt 2 ustawy Pzp f) rezygnacji z
części robót, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, g) zaistnienia sytuacji niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy w postaci np. niekorzystnych warunków atmosferycznych (np.
długotrwałe intensywne opady deszczu), bądź działania siły natury uznanych za stan klęski
żywiołowej, uniemożliwiających poprawne prowadzenie robót i przeprowadzenie odbiorów, prób,
sprawdzeń i badań, h) wstrzymania robót lub nakazania ich zmiany przez uprawniony organ
administracji publicznej. i) zmiany warunków technicznych, technologicznych i standardów
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ustalonych przez uprawnione organy. Termin realizacji robót przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu
o ilość dni, w których zaistniały niekorzystne czy nieprzewidziane ww. warunki. Wykonawca nie
będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w
przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
d) wystąpienia konieczności odstąpienia od wykonania części robót, w wyniku zmian, które wynikły w
trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, e) rezygnacji z części robót, przypadku braku potrzeby ich
wykonania, f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2. 4. Określa się następujący tryb
dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie
możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję
zmiany. 2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie
możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3) Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o
dokonanie wskazanej zmiany 5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie
takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy,
protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika
Zamawiającego. 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do
podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 7.Na mocy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych niedopuszczalna jest jednak pod
rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień
do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego i określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
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 przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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