
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Wymiana pokrycia dachowego - budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego 31
w Krzyżu Wielkopolskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302792852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza, 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsokrzyz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsokrzyz.edupage.org/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego - budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego 31
w Krzyżu Wielkopolskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8196ee50-d29e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089729/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 09:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00044473/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana pokrycia dachowego - budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego
31 w Krzyżu Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zsokrzyz.edupage.org

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania https://zsokrzyz.edupage.org
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Za datę
przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal(Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zsokrzyz@wp.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
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elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zsokrzyz@wp.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu
Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski tel. 67 2564087
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zso.krzyz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z
przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, 
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art.15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
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żądania skierowanego do Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do
protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSzk.341-2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w
Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 31, 64-761 Krzyż Wlkp. 
W ramach wyżej wymienionego zadania należy wykonać następujący zakres prac:
1) Rozebranie pokryć dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi,
2) Przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni dachu, pokrycie dachów papą
termozgrzewalną
3) Wykonanie izolacji cieplnej 
4) Obróbki z blachy stalowej, wykonanie nasad wentylacyjnych 
5) Montaż rynien
6) Uzupełnienie tynków zewnętrznych
7) Dwukrotne malowanie elewacji
8) Wykonanie instalacji odgromowej 
W sposób szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót. 
Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz wykonane
zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osób do tego uprawnionych. Zamówienie obejmuje
ponadto:
-wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy będącej załącznikiem
do SWZ – Załącznik nr 4
-Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zadania używać materiały posiadające atesty lub
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świadectwa dopuszczenia do stosowania.
-W trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
2. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie 
z ustawą z 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” - (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
przekazać do utylizacji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy
przekazać Zamawiającemu. 
3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały
czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca
zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 
4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano znaki towarowe (nazwy własne),
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, o których to mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
Pzp, oznacza to jedynie minimalny standard jakości przyjętego materiału, urządzenia, procesu
etc. przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne
spełniające kryteria stosowane w celu oceny równoważności tj. w zakresie parametrów
technicznych określonych w dokumentacji niniejszego postępowania. Przy zastosowaniu
rozwiązań równoważnych Wykonawca musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co
do klasy, jakości standardu itp. określone w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawiając
przykładowo odpowiednie deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz
dokładnego opisu zastosowanego materiału równoważnego.
5. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, które mogły zostać opisane przy użyciu norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji, pod
warunkiem, że będą one o nie gorszym sposobie wykonania robót niż te wskazane opisie
przedmiotu zamówienia.
6. Zgodnie z art. 95ust. 1 i 2 pkt 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga
aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie
osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie
budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym
przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na: 
a) przygotowaniu terenu pod budowę, prace rozbiórkowe 
b) wykonywaniu robót budowlanych (m.in. robót dekarskich),
c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów
budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób
wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww.
prac przez inne osoby lub samozatrudnionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie takie będzie obejmowało zakres robót objętych przedmiotem zamówienia podstawowego
w zakresie robót określonych w pkt. 1 rozdział 5. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia
z wolnej ręki. Zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w
umowie zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z
Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą
mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie
uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia
podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji
zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w
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ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Minimalny poziom zdolności Wykonawcy: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:
co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano pokrycie dachu o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 600 m² 
Minimalny poziom zdolności osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:
a) kierownik budowy: 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog
zmian umowy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) termin realizacji
przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: a) wystąpienia zmian
spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi; 
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania
robót przez Zamawiającego, z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy osób, sprzętu,
urządzeń i innych materiałów, e) uzasadnionym będzie wykonanie robót zamiennych, które
będą miały wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie /lub będą niezbędne do wykonania robót
podstawowych; f) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu
do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim
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stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, g) wstrzymania przez
Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z
powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, konieczności prowadzenia prac
archeologicznych, h) z powodu Siły wyższej, i) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, j) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach
geodezyjnych urządzeń, sieci i innych nieprzewidzianych przeszkód które będą kolidowały z
wykonaniem robót. 2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w
szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich
wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej inwestycji. 3) zmiana polegająca na:
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia wskazanej w ofercie – innemu
podwykonawcy niż wskazany w ofercie;
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia, która nie
została wskazana w ofercie do podzlecenia, 
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji
dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców, 4) zmiana osób
przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z
§4 Umowy; 5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 6) zmiany Umowy w
zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy. 7) zmiana Umowy umożliwiająca
wprowadzenie na teren budowy osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów
budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu. 8) zmiana
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT. 
4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą
wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). 
5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także
zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. 
6. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w
§10 dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość
świadczenia stron wynosi 70% wartości Zamówienia.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
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obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1pzp,stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” pzp.
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
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