OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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
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: Urząd Miejski w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny
52528600000000, ul. ul. Beskidzka 4 , 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
338 295 026, e-mail inwestycje@szczyrk.pl, faks 338 178 763.
Adres strony internetowej (URL): www.szczyrk.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: Administracja samorządowa
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
https://www.szczyrk.pl/zamowienia-publiczne,m,m2,156#content
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://www.szczyrk.pl/zamowienia-publiczne,m,m2,156#content
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:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca,
osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzkiej 4, 43-370 Szczyrk , Dziennik Podawczy
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa centrum przesiadkowego
wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk
Numer referencyjny:
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście
Szczyrk - w formule zaprojektuj i wybuduj, składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – wykonanie
dokumentacji projektowej: projekty budowlane, projekty wykonawcze wszystkich branż,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy wraz z
decyzją pozwolenia na budowę. 2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o
opracowana dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. 1.1. Opis
przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Centrum
przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk oraz uzyskanie od właściwych
organów państwowych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz
stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektów. W
szczególności zakres prac obejmuje : a) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy budynku – pawilonu na potrzeby kas biletowych, poczekalni, informacji
turystycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami
wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi i
wyposażeniem; b) wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy parkingu wraz z
niezbędnymi sieciami, instalacjami i oświetleniem terenu, obejmującym m.in.: c) budowa
wiaty przystankowej z instalacją fotowoltaiczną; d) budowa wiaty rowerowej; e) budowa
ogrodzenia wraz z bramą – szlabanem; f) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej;
g) budowa sieci elektrycznej i instalacji oświetleniowej, monitoringu; h) wykonanie instalacji
i montaż stacji ładowania pojazdów; i) budowa elementów małej architektury oraz
zagospodarowania zieleni; j) budowa parkingu; k) roboty rozbiórkowe i montażowe; l)
budowa zjazdów na teren centrum przesiadkowego; m) wykonanie system identyfikacji

wizualnej (oznaczenia graficzne pawilonu, wiat, parkingu, mapa itp.); n) wykonanie system
informacji turystycznej (infobox) ; o) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, jak również docelowego projektu organizacji ruchu dla terenu centrum
przesiadkowego. 1.2. Etap I – dokumentacja projektowa 1) wykonanie koncepcji
architektoniczno-przestrzennej, uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przez
Zamawiającego przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych, 2) wykonanie projektów
budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji. Projekt budowlany powinien być
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od
przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Dokumentacja projektowa powinna
być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą
systematyką podziału robót budowlanych . Nazwy i kody: grupy robót, klas robót, kategorii
robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu
nr 2195/2020 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.
WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 3) wykonanie projektów wykonawczych dla
poszczególnych branż oraz przedmiarów robót i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 r. poz. 1129) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 4) wykonanie projektów organizacji ruchu.
5) przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych
pism, uzgodnień, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych.
1.2.1. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) W zakresie organizacji prac projektowych: a)
dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu i obiektów,
weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SIWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze
sporządzeniem dokumentacji projektowej. b) udział w naradach technicznych
organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta
projektu budowalnego lub wykonawczego albo jego upoważnionego do podejmowania
decyzji przedstawiciela. c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego
albo jego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego. 2) W zakresie materiałów
przedprojektowych: a) uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem
warunków przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z
istniejącym uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w
tym od administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów; b) sporządzenie projektu
organizacji terenu robót (placu budowy) i tymczasowej organizacji ruchu pojazdów z
uwzględnieniem etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego
funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im
dojścia i dojazdu; c) sporządzenie i uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń projektu
tymczasowej organizacji ruchu; d) w razie potrzeby wystąpienie o wydanie decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji; e) Zamawiający wymaga
równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące
funkcjonalności i standardów wykończenia obiektów. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym
zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.

3) W zakresie opracowań geodezyjnych: a) pozyskanie map do celów projektowych
zawierających wszystkie wskazane przez projektanta naniesienia niezbędne do wykonania
dokumentacji projektowej; b) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów i innych
dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji; 4) W zakresie koncepcji
architektoniczno-przestrzennej: a) Wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej
uwzględniającej m.in.: • program funkcjonalno-użytkowy , • uwagi Zamawiającego złożone
do proponowanych rozwiązań, • pozyskanie na etapie przedprojektowym wymagań
branżowych od administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, •
jednoznaczne wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i
normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały Zamawiającego będą
pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź
też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie
zamienne, • uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym, • przeniesienie praw autorskich do
koncepcji, 5) W zakresie projektów budowlanych: a) wykonanie pełno branżowych projektów
budowlanych dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów,
uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od
zarządców urządzeń obcych i dróg; b) uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich
wymaganych prawem ostatecznych opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism,
postanowień lub decyzji wynikających ze specyfikacji opracowanych projektów; c)
wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; d) wykonanie
charakterystyki energetycznej budynku – pawilonu centrum przesiadkowego zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków; e)
przeniesienie praw autorskich do projektów budowlanych na wszelkich polach działania
opisanych we wzorze umowy; 6) W zakresie pozyskania w imieniu Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę: a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie
dysponowania nieruchomością na cele budowlane; b) przygotowanie i złożenie w imieniu
inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wnioskuzgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę ; c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w
przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji
państwowej na etapie postępowania o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją. 7) W zakresie projektów
wykonawczych: a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących
uzupełnienie projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów i
pompowania wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba; b) wykonanie projektów wykonawczych
przekładek sieci i instalacji i ich uzgodnienie z gestorami sieci /instalacji ; c) uzyskanie dla
projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, opinii, sprawdzeń
i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji wynikających ze specyfiki
opracowywanego projektu wykonawczego; d) przeniesienie praw autorskich do projektów
wykonawczych ; 8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: a) sporządzenie na
wezwanie Zamawiającego pisemnych raportów dokumentujących przyczyny przerwania lub
zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części na poszczególnych zadaniach lub ich
grupach; b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań; c)
organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad technicznych, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej
zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych; Dokumentację projektową
należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną,
technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać realizację polityk horyzontalnych UE, tj.:

promowania zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji z
uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie przestrzeni do
potrzeb wszystkich użytkowników. 1.3. Etap II - wykonanie prac budowlanych: • wykonanie
obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich
funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej
dokumentacji projektowej; • dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją
projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
eksploatacji; • urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej; • sporządzenie
dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
obiektu/ów; • uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów
budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem; • zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i
wmontowanych urządzeń w okresie gwarancji. 1.3.1 Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) W zakresie nadzoru autorskiego – pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w
szczególności na: a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem; b) uzgadniania możliwości wprowadzania
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; c) kwalifikacji zmian
wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego; d) uczestniczeniu w radach
budowy organizowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu; 2) Ustanowienie i opłacenie
kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane, w zakresie ograniczonym lub bez
ograniczeń w specjalności drogowej oraz przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego w okresie pełnienia obowiązków. 3) Ustanowienie i opłacenie kierowników
robót w specjalnościach, w których kierownik budowy nie posiada uprawnień w zakresie
umożliwiającym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz przynależących
do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków . 4)
Ustanowienie w imieniu Zmawiającego i opłacenie nadzoru autorskiego nad realizacją
zaprojektowanych obiektów. 5) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego
stosownych dokumentów wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego . 6) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych oraz
budowlanych niezbędnych do realizacji obiektu w tym: • przebudowy budynku – pawilonu
centrum przesiadkowego wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi; • budowa wiaty przystankowej; • budowa
wiaty rowerowej; • budowa ogrodzenia wraz z bramą – szlabanem; • budowa sieci
kanalizacyjnej, deszczowej; • budowa sieci elektrycznej i instalacji oświetleniowej,
monitoringu; • wykonanie sieci i montaż stacji ładowania pojazdów; • budowa elementów
małej architektury oraz zagospodarowania zieleni; • wykonanie docelowej organizacji ruchu;
• budowa parkingu; • roboty rozbiórkowe i montażowe; • budowa zjazdów na teren centrum
przesiadkowego ; • wykonanie system identyfikacji wizualnej (oznaczenia graficzne
pawilonu, wiat, parkingu, mapa itp.); • wykonanie system informacji turystycznej (infobox) ;
7) W cenie zamówienia winny być włączone wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i
eksploatacyjne związane z korzystaniem z mediów w czasie realizacji przedmiotu
zamówienia. 8) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne i naziemne w zakresie swojego zadania, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zleci i
pokryje koszty nadzorów technicznych ze strony gestorów sieci w razie przebudowy sieci,
kolizji sieci, zbliżeń z nowo budowaną infrastrukturą. 9) Opracowanie dokumentacji

powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego łącznie, z inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą, opatrzną klauzulą przyjęcia do właściwego kompetencyjnie zasobu
geodezyjnego, kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz ewentualnym opisem.
10) Sporządzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentów odbiorowych od
stosownych instytucji i organów w zakresie warunków przeciwpożarowych (Państwowa Straż
Pożarna) i sanitarnych bhp. 11) Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku
zgłoszenia zakończenia budowy. 1.4. Uwagi końcowe 1) Wykonawca ponosić będzie pełną
odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób
trzecich, powstałych w zawiązku z prowadzonymi robotami i ruchem pojazdów. 2) Ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający
informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w
rozumieniu art. 9 a ust.2 Pzp. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3)
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który będzie jak najmniej
uciążliwy dla funkcjonowania sąsiadujących nieruchomości i mieszkańców. 4)
Zabezpieczenie mediów - Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów
zawartych z dostawcami, zabezpieczy i poniesie koszty dostawy niezbędnych do realizacji
zamówienia mediów na czas prowadzenia robót. 5) Zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych
Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zabezpieczy i poniesie
koszty dostawy niezbędnych do realizacji zamówienia pomieszczeń socjalnych. 6) W każdym
przypadku, gdy PFU opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych
(marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę . zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne spełniające wymogi określone
w PFU. 7) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych
zamówieniem, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, czas realizacji i
terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz
koszty realizacji. Wykonawca przedłoży harmonogram razem z dokumentacją projektową. 8)
Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego (bez zmiany
wynagrodzenia) podyktowaną dostosowaniem go do wymogów projektu. Jeżeli Zamawiający
w terminie 10 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do
niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zatwierdzony. 9) Jeżeli Zamawiający
zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego
niezgodności z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego,
nie później niż terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71220000-6
71320000-7

45300000-0
45210000-2
45400000-1
45100000-8
45220000-5
45310000-3
45330000-9
45450000-6
45100000-8
45111200-0
45230000-8
45311000-0
45316000-5
45333000-0
45112700-2
45112710-5
45233000-9
45223300-9
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: 2021-12-10
II.9) Informacje dodatkowe:
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 nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie
przez Wykonawcę, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył : a) co najmniej
dwa zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy parkingu lub placu manewrowego lub ciągu pieszo-jezdnego lub drogi o
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej lub asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym i
kanalizacją deszczową o powierzchni min. 4500m2 każde, LUB w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, w sposób należyty wykonał : a) co najmniej dwa zamówienia polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę parkingu
lub placu manewrowego lub ciągu pieszo-jezdnego lub drogi o nawierzchni z kostki
betonowej lub kamiennej lub asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją
deszczową o powierzchni min. 4500m2 każde. ORAZ w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo
ukończył: b) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych w
zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy parkingu lub placu manewrowego lub ciągu
pieszo-jezdnego lub drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej lub asfaltowej
wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową o powierzchni min. 4500m2 każde. z
załączeniem dokumentów potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 1.2. Zamawiający uzna za spełniony ww.
warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji i posiadają uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określonych przepisami
Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców
zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach
określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z zm.) − przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub
innych obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w
projektowaniu w/ w specjalności; - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie ograniczonym lub bez
ograniczeń do projektowania obiektów publicznych, usługowych o kubaturze nie
przekraczającej 1000 m3 lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej
trzyletnie doświadczenie w projektowaniu ww. specjalności; − przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, w zakresie
ograniczonym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej trzyletnie
doświadczenie w projektowaniu w/ w specjalności; − przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w

zakresie ograniczonym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej
trzyletnie doświadczenie w projektowaniu ww. specjalności; − przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, w zakresie ograniczonym lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub
innych obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w
projektowaniu w/w specjalności; − przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie
ograniczonym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności; − przynajmniej 1
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, w zakresie ograniczonym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz co
najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności;
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie ograniczonym lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych lub innych
obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w w/ w specjalności; − przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, w zakresie ograniczonym lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniejszych lub innych obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności; Zamawiający
dopuszcza łączenie posiadanych kwalifikacji - warunek uznaje się za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione
uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby
te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
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
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 4 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:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; 2. 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, 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; 3. Odpisu 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. 4. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art.24 ust.1 pkt 13, 14,21); 5. Oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności
(art. 24 ust.1 pkt 15); Załącznik nr 13 SIWZ. 6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 22); Załącznik nr 11 SIWZ. 7. Oświadczenie Wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (art.24 ust. 5 pkt 8); Załącznik nr 12 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:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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 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 6 do SIWZ. 2. Wykaz usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór wykazu
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ( wypełnia również Wykonawca który spełnia warunki
udziału w postępowaniu w wariancie drugim). 3. Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia 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 7 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)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. 2. Inne dokumenty, które Wykonawca musi złożyć z ofertą. a)
Wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; b) Potwierdzenie wniesienia
wadium; c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli
są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi
udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji

zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; d) Informacja (o
której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy), że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wraz z określeniem
ich wartości bez kwoty podatku lub informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego takiego obowiązku – wg wzoru załącznik nr 8 do
SIWZ. e) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zaleca
się, aby zobowiązanie innych podmiotów przygotować na druku zgodnym z treścią załącznika
nr 10 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.210,30 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy dwieście dziesięć złotych 30/100 ) . 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia
05.05.2020r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
Zamawiającego: ETNO Bank Spółdzielczy konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z
dopiskiem wadium na: „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Szczyrk” Przy
wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem
wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje
wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaleca się
dołączyć do oferty kopię wykonania przelewu. 4.W przypadku wyboru formy niepieniężnej
wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowości – kasa Zamawiającego,
pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię
złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać
wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny
obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w
ustawie Pzp, oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej
specyfikacji. UWAGA: Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki.
5.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6.Wadium wnoszone w
formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności
określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie
Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 6.1. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46
ust. 1 , 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6.2. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust.4a i 46 ust. 5
ustawy Pzp. 7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8.Jeżeli wadium zostanie wniesione w

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, i kwota wadium zostanie w tych
formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści
gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp., jeżeli wadium będzie
wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa centrum
przesiadkowego w Mieście Szczyrk” 10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać
zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana
formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą
wadium. 11. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów
działających wspólnie – w ramach Konsorcjum lub z treści dokumentu winno wynikać, że
zostaje wniesiona w imieniu całego Konsorcjum. 12. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1
Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
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:
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:
Nie
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
Cena
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Znaczenie
60,00
20,00

Wysokość kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy 20,00
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:
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:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana realizacji
przedmiotu umowy może nastąpić: 1) Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również
możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
2) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku: a) wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice
powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie
sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w
pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową,
dokumentacja projektową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie
niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy
oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, b)
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie w trakcie
prowadzenia robót klęsk żywiołowych, innych stanów nadzwyczajnych, - natrafienie w
trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy, - konieczność wykonania
wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zmiany będące
następstwem okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, -

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) wystąpienia konieczność wykonania
robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub postępu technologicznego oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, a są
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. e) zmiany będące następstwem
działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach
zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz
właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie opóźnień w
dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji,
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) zmiany spowodowane przez zagrożenie
wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub
sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrożenia, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; g) inne przyczyny
zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości
prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania
ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta
złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne
było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych
umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy; i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, j)
wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np.: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie
może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub
pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2)
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne spowodowane w
szczególności następującymi okolicznościami: - z uwagi na możliwość osiągnięcia
wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i
parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, - z uwagi na
możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na

skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - zmiany rodzaju materiałów, z
których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału
bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach
użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. - odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych, - odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych, - zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniające dokumentację projektową, - konieczność zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, - konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu
zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor
nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest w
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana
wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie. b) zmiana osób
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki
kadrowej Wykonawcy. 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a)
zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą
określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej
Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów
obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w
życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego,
określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, b) zmiana
przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp., c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez
Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, e)
zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
robót lub usług lub dostaw, f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności
związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, g) zmiana
struktur organizacyjnych Zamawiającego, h) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów
częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia płatności częściowych, i) w związku z
korektą uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej dopuszcza się zmianę
limitów kwotowych określonych w § 17 ust. 2. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności
zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji
budowanych urządzeń. 4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu
do umowy. 5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również,
powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia
zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. Wszystkie powyższe
postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany m.in. wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 1)
Nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny
wpływ na finansowanie inwestycji lub przepisów - wytycznych dotyczących finasowania
zadania przez instytucję pośredniczącą . 2) Nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z części
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 9. Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), b) zmiana danych teleadresowych. 10. Strona występująca o zmianę
postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być
wyrażony na piśmie. 11.Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-05-05, 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
> język 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: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 531539-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.
Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane
załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/Centrumprzesiadkowe

