Ogłoszenie nr 527679-N-2019 z dnia 2019-03-20
Urząd Miejski w Pasłęku: Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku przy ul. Gdańskiej 17
(II przetarg)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania: Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiający: Gmina Pasłęk – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17,
14-400 Pasłęk powierzyła przeprowadzenie postępowania pełnomocnikowi: Urząd Miejski w Pasłęku z siedzibą
przy Placu Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE: Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Pasłęku,
krajowy numer identyfikacyjny 000524447,
ul. Pl. Św. Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,
tel. +48552482001,
e-mail: grzegorz.nazarewicz@paslek.pl,
faks +48552483180.
Adres strony internetowej (URL): http://paslek-um.bip-wm.pl/
Adres profilu nabywcy:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4)
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL):
Tak: http://paslek-um.bip-wm.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Tak: http://paslek-um.bip-wm.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
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

II.2)
II.3)
II.4)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku przy ul. Gdańskiej 17 (II przetarg)
Numer referencyjny: BGK.271.7.II.2019.GN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
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 robót budowlanych związanych z przebudową budynku Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Pasłęku przy ul. Gdańskiej 17 na działce nr 393, położonej w obrębie ewidencyjnym
Pasłęk 01, Gmina Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), w celu dostosowania obiektu
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac remontowych, w obrębie istniejącego budynku:
1) rozbiórkę fragmentów ścian;
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2) montaż systemowych ścianek działowych:
a) przeszklonych na profilach aluminiowych;
b) pełnych z płyt gipsowo-kartonowych;
3) częściowe zamurowanie (zmniejszenie) otworów przewidzianych do montażu stolarki;
4) wymianę istniejącej stolarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej);
5) demontaż istniejącego okna na klatce schodowej wraz z montażem projektowanego okna oddymiającego;
6) rozbudowę istniejących instalacji, związanych z wyposażeniem budynku w:
a) system oddymiania klatki schodowej;
b) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych;
c) hydranty wewnętrzne (montaż nowych hydrantów i wymiana istniejącego);
7) prace wykończeniowe.
3. Ramowy zakres całego przedsięwzięcia obejmuje:
1) wydzielenie przeciwpożarowe jednej klatki schodowej (znajdującej się w centralnej części obiektu)
systemowymi ściankami o odporności ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30;
2) zapewnienie systemu oddymiania klatki schodowej poprzez montaż okna dymowego oraz automatyki
otwierającej drzwi;
3) wydzielenie drugiej, nieprzeznaczonej do ewakuacji klatki schodowej, drzwiami o odporności ogniowej
EI 30;
4) wymianę istniejącego hydrantu znajdującego się na piętrze, na hydrant z wężem półsztywnym DN 25
i długości 30 m;
5) wyposażenie parteru i piwnicy w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym DN 25 i długości 30 m;
6) montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
7) wymianę wybranych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych bez odporności ogniowej;
8) wydzielenie pomieszczenia technicznego (węzła c.o.) od pozostałej części budynku drzwiami o odporności
ogniowej EI 60.
4. Wielkości charakterystyczne budynku:
1) Powierzchnia zabudowy: 429,45 m2
2) Powierzchnia użytkowa: 1 157,10 m2, w tym:
a) powierzchnia użytkowa piwnicy: 381,40 m2
b) powierzchnia użytkowa parteru: 382,20 m2
c) powierzchnia użytkowa I piętra: 393,50 m2
3) Wysokość (mierzona przy głównym wejściu do budynku): 8,30 m
4) Ilość kondygnacji podziemnych: 1
5) Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
5. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę wielkości charakterystycznych budynku.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
II.5)
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45421152-4
45410000-4
45262500-6
45262311-4
45431000-7
45442100-8
45442200-9
45421000-4
45332000-3
31625200-5
31518200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 206 095,42
Waluta: PLN
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
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:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
2019-06-24
II.9)

2019-08-23

Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O
I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada lub będzie
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na cały okres związania
niniejszą umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty lub równowartość tej kwoty, według średniego
kursu NBP (Tabela A) z dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
średnich kursów NBP ostatnio ogłoszonych przed tą datą.
Informacje dodatkowe:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, to jest
zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum dwa zadania polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie / odbudowie remoncie budynku
wraz z instalacjami wewnętrznymi o powierzchni użytkowej min. 500 m2;
2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi, która może pełnić funkcję kierownika budowy;
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi, która może pełnić funkcję
kierownika robót sanitarnych;
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi, która może pełnić funkcję
kierownika robót 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
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona do przedstawienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia (wszystkich lub wybranych) dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, to jest:
1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
na wezwanie Zamawiającego składa odpowiednio:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona do przedstawienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia (wszystkich lub wybranych) dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, to jest:
1) wykazu zrealizowanych zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, zakresu (rozmiaru), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania
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te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zadania zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, 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. Nie należy załączać do oferty kopii dokumentów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie osób, o których mowa powyżej.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wyżej wymienione dokumenty znajdują się w ofercie,
Zamawiający dokona ich anonimizacji poprzez usunięcie zbędnych danych (trwałe zamazanie),
w szczególności daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania. Imię i nazwisko nie podlega
anonimizacji;
3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego w 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 wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
następujących dokumentów:
1) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli na zasobach podmiotu trzeciego Wykonawca będzie polegać
w trybie art. 22a Ustawy PZP, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów podmiotu trzeciego; b) szczegółowy sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego; c) szczegółowy zakres i okres udziału
podmiotu trzeciego przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego; d) czy podmiot,
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą;
2) informacji Wykonawcy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – jeżeli dotyczy;
3) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy.
2. W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy PZP stosuje się odpowiednio, przy czym Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej złożył wraz z ofertą oświadczenie
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, iż w ogóle nie należy do żadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
co będzie oznaczać brak powiązania z innymi Wykonawcami, skutkującego zakłóceniem konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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
Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące wadium zawarto w SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
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
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
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negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres rękojmi

30,00

Termin płatności faktur

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
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. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach
określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 Ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji jest
dopuszczalna w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
obowiązującymi przepisami prawa;
2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób lub zakres realizacji
zamówienia;
3) wystąpienia szczególnych wydarzeń i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, wzrost
ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót;
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiającego w dzienniku budowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z normami
i technologią wykonywania prac;
5) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji przedmiotu umowy;
6) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej itp.,
7) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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: 2019-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

